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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 3000 ton grond 

verontreinigd met PFAS Euralcode 17 05 04. De afvalstoffen zijn niet ingedeeld op de Bazel- en 

OESOlijst.  

 

De afvalstoffen zijn afkomstig van Milieutechniek De Vries & Van de Wiel B.V., Toetsenbordweg 

11, 1033MZ Amsterdam, Nederland, met als vertreklocatie Finlandweg 28 te Westdorpe. De 

afvalstoffen zijn bestemd voor en worden verwerkt bij Grondrecyclagecentrum Kallo N.V., Sint-

Jansweg 10, 9130 Beveren-Waas, België. 

 

De aanvraag is ingediend voor 3 transporten in de periode van 16 november 2020 tot en met 15 

november 2021. 

 

De kennisgever is gemachtigd door de producent om namens hem op te treden en is opgenomen 

in het register van vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen, welk 

wordt beheerd door het NIWO (hierna: het VIHB-register). 

 

Volgens opgave van de kennisgever is de verontreinigde grond vrijgekomen bij 

graafwerkzaamheden op de locatie van LBC Rotterdam B.V., Oude Maasweg 4 te Rotterdam. De 

partij grond is gekeurd conform BRL SIKB 1000, protocol 1001, en is beoordeeld als niet 

toepasbaar vanwege de concentraties PFOS en 8:2 TFS. De grond is vervoerd naar een vergunde 

opslaglocatie aan de Finlandweg 28 te Westdorpe. Hier wordt de grond per partij separaat 

opgeslagen en indien nodig gezeefd. Deze met PFAS verontreinigde grond wordt op deze 

kennisgeving overgebracht. 

De afvalstoffen bevatten PFAS-stoffen, waarover de Belgische autoriteit expliciet is geïnformeerd 

in verband met de doelmatigheid van de verwerking van persistente organische stoffen. 

 

Bij grondrecyclagecentrum Kallo N.V. wordt de grond verontreinigd met PFAS extractief gereinigd. 

Hierbij worden de gronddeeltjes gespoeld met water en wordt het organisch materiaal verwijderd 

als slib. Het slib wordt vervolgens gestort. 

Het proceswater bevindt zich in een gesloten circuit en wordt gezuiverd. Hierbij worden de PFAS-
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verbindingen afgevangen op een actief koolfilter. De Verzadigde filters worden bij de producent 

van de koolfilters gereactiveerd door deze te verhitten. 

Volledigheidshalve wijs ik u erop dat er sterke aanwijzingen bestaan dat PFAS-houdende 

afvalstoffen kunnen leiden tot kruisbesmettingen van transport- en verpakkingsmiddelen. Het is 

uw verantwoordelijkheid om dit risico te allen tijde te voorkomen. 

 

 

Toetsing 

 

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

 

De verwerking wordt ingedeeld als nuttige toepassing onder code R12 gevolgd door R5. Op het 

kennisgevingdocument is de juiste indeling van de overbrenging aangegeven. De Belgische 

autoriteit heeft op 19 februari 2021 een positief besluit op deze verwerking van de afvalstoffen 

afgegeven. 

 

De verwerkingsinrichting is voor de afvalstoffen en de vermelde handeling een vooraf 

goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing overeenkomstig artikel 14 van de Verordening. 

 

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

 

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

Verordening. 

 

 

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 

NL701327 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 NL701327, 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 Schelde overbrengen. 

 

The transporters must ship the waste through the border crossing point Schelde. 
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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). 

 

In consequence of article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and articles 19.1a en 

19.1c of the Wet milieubeheer; article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and article 

21 of the RSW the following information from this decision will be published on 

www.ilent.nl/evoa: notification number; name exporter - notifier; location exporter - 

notifier; name importer – consignee; location importer – consignee; name waste 

generator(s) – producer (s); location waste generator(s) – producer (s); name disposal 

facility or recovery facility; location disposal facility or recovery facility; state of import - 

destination; designation of the waste; OECD code; Basel code; EURAL code(s); disposal / 

recovery operation(s); date decision; decision; intended period of time for shipment; total 

intended quantity; total intended number of shipments. 

 

VII. Transportmeldingen kunt u indienen door gebruik te maken van de elektronische 

meldapplicatie of digitaal te verzenden via etm@ilent.nl of per fax naar nummer +31 

(0)88 602 9051. 

 

Movement documents can be submitted either by using the electronic data interchange 

system or by e-mail to etm@ilent.nl or by fax to number +31 (0)88 602 9051. 

 

VIII. Deze toestemming heeft mede betrekking op een wijziging betreffende het transport als 

bedoeld in artikel 17 van de Verordening, voorzover deze door Inspectie Leefomgeving en 

Transport is bevestigd. 

 

This permission also concerns a change in the shipment as referred to in Article 17 of the 

Regulation if the change has been confirmed by the Human Environment and Transport 

Inspectorate.  
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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 50.000 ton met PFAS 

verontreinigde grond met  Euralcode 17 05 04. De afvalstoffen zijn niet ingedeeld op de Bazel- en 

OESO-lijst.  

 

De afvalstoffen zijn afkomstig van Mlieutechniek De Vries & Van de Wiel B.V., Ankerweg 16, 1041 

AT Amsterdam, Nederland. De afvalstoffen zijn bestemd voor en worden verwerkt bij Grond 

Recyclage Centrum, Sint-Jansweg 10, 9130 Beveren – Waas, België. 

 

De aanvraag is ingediend voor 50 transporten in de periode van 15 januari 2021 tot en met 14 

januari 2024. 

 

De kennisgever is gemachtigd door de producent om namens hem op te treden en is opgenomen 

in het register van vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen, welk 

wordt beheerd door het NIWO (hierna: het VIHB-register). 

 

De met PFAS verontreinigde grond komt uit verschillende infrastructurele projecten. Op de 

Ankerweg 16 te Amsterdam verzamelt Milieutechniek de Vries & van de Wiel deze gronden. De 

ingezamelde grond wordt opgeslagen en indien noodzakelijk voorbehandeld (voor de reiniging). 

Indien er sprake is van samenvoegen van meerdere partijen wordt dit altijd uitgevoerd conform 

de daarvoor geldende wet- en regelgeving onder de certificering BRL SIKB 7500 of 9335. Het 

certificeringstraject loopt op dit moment. Er vindt tot dit is toegekend geen samenvoeging van 

grond plaats.  

 

Bij het Grond Recyclage Centrum te Kallo worden de afvalstoffen extractief gereinigd (natte 

fysico-chemische reiniging). Hierbij worden de PFAS-verbindingen afgevangen op waterzijdig 

actief kool. Wanneer het waterzijding actieve kool verzadigd is wordt deze voor verwerking 

afgevoerd naar derden. Het afslibbare deel dat niet reinigbaar is wordt gestort in een hiertoe 

erkende inrichting (Ekosto te Sint-Gillis).  
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Gemiddeld  wordt 85% gereinigd tot secundaire grondstoffen. Dit resulteert in een fractie 

gereinigd zand en een fractie puingranulaat dat nuttig toegepast kan worden. De resterende 15% 

(gecontamineerd reinigingsresidu) wordt afgezet op een daarvoor vergunde stortplaats (Ekosto te 

Sint-Gillis). 

 

Volledigheidshalve wijs ik u erop dat er sterke aanwijzingen bestaan dat PFAS-houdende 

afvalstoffen kunnen leiden tot kruisbesmettingen van transport- en verpakkingsmiddelen. Het is 

uw verantwoordelijkheid om dit risico te allen tijde te voorkomen.  

 

Toetsing 

 

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

 

De verwerking wordt ingedeeld als nuttige toepassing onder code R12 gevolgd door R5. Op het 

kennisgevingdocument is de juiste indeling van de overbrenging aangegeven. 

 

De verwerkingsinrichting is voor de afvalstoffen en de vermelde handeling een vooraf 

goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing overeenkomstig artikel 14 van de Verordening. 

 

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

 

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

Verordening. 

 

 

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 

NL701323 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 NL701323, 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 Schelde-Rijn Kanaal – 

Ossendrecht  - Doel overbrengen. 
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The transporters must ship the waste through the border crossing point Schelde-Rijn 

Kanaal – Ossendrecht  - Doel. 

 

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). 

 

In consequence of article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and articles 19.1a en 

19.1c of the Wet milieubeheer; article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and article 

21 of the RSW the following information from this decision will be published on 

www.ilent.nl/evoa: notification number; name exporter - notifier; location exporter - 

notifier; name importer – consignee; location importer – consignee; name waste 

generator(s) – producer (s); location waste generator(s) – producer (s); name disposal 

facility or recovery facility; location disposal facility or recovery facility; state of import - 

destination; designation of the waste; OECD code; Basel code; EURAL code(s); disposal / 

recovery operation(s); date decision; decision; intended period of time for shipment; total 

intended quantity; total intended number of shipments. 

 

VII. Transportmeldingen kunt u indienen door gebruik te maken van de elektronische 

meldapplicatie of digitaal te verzenden via etm@ilent.nl of per fax naar nummer +31 

(0)88 602 9051. 

 

Movement documents can be submitted either by using the electronic data interchange 

system or by e-mail to etm@ilent.nl or by fax to number +31 (0)88 602 9051. 

 

VIII. Deze toestemming heeft mede betrekking op een wijziging betreffende het transport als 

bedoeld in artikel 17 van de Verordening, voorzover deze door Inspectie Leefomgeving en 

Transport is bevestigd. 

 

This permission also concerns a change in the shipment as referred to in Article 17 of the 

Regulation if the change has been confirmed by the Human Environment and Transport 

Inspectorate.  

 

 

 





 
> Retouradres  Postbus 24062   3502 MB Utrecht 

 

Aannemingsmij. De Vries & Van de Wiel B.V. 

Toetsenbordweg 11  

1033 MZ AMSTERDAM 

NEDERLAND  

 

 
 
 Datum 1 maart 2021 

Nummer NL701326 

Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen 

  

  
 

 

 Pagina 1 van 5 
 

  

Inspectie Leefomgeving en 

Transport 

Vergunningverlening  

leefomgeving en scheepvaart 

Leefomgeving afvalstoffen 
 

Graadt van Roggenweg 500 

Utrecht 

Postbus 24062 

3502 MB Utrecht 

Nederland 

www.ilent.nl/evoa 
 

T +31(0)88 489 00 00 

F +31(0)70 456 20 98 

E-mail evoa@ilent.nl 

Ons kenmerk 

NL701326 

 

Bijlage(n) 

2 

 

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 1015 ton met PFAS 

verontreinigde grond met Euralcode 17 05 04. De afvalstoffen zijn niet ingedeeld op de Bazel- en 

OESOlijst.  

 

De afvalstoffen zijn afkomstig van Milieutechniek De Vries & Van de Wiel B.V., Toetsenbordweg 

11, 1033 MZ Amsterdam, Nederland. De afvalstoffen zijn bestemd voor en worden verwerkt bij 

Grond Recyclage Centrum Kallo N.V., Sint-jansweg 10, 9130 Beveren-Waas België. 

 

De aanvraag is ingediend voor 2 transporten in de periode van 9 december 2020 tot en met  

8 december 2023. 

 

De kennisgever is gemachtigd door de producent om namens hem op te treden en is opgenomen 

in het register van vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen, welk 

wordt beheerd door het NIWO (hierna: het VIHB-register). 

 

De afvalstoffen, oftewel grond met verhoogde gehalten PFOS, zijn vrijgekomen bij 

civieltechnische werkzaamheden op Schiphol. De grond is door derden ontgraven en is ter 

reiniging aangeboden bij milieutechniek de Vries & van de Wiel op basis van het DEME Hybrid 

Soilwashing Process omdat de grond op basis PFOS niet toepasbaar is. Het DEME Hybrid 

Soilwashing Process is een gespecialiseerde techniek om PFAS-verontreinigde grond te reinigen. 

 

DEC (DEME Environmental Contractors, zusterfirma van de Vries & van de Wiel) heeft in de 

Antwerpse haven een geavanceerd en vergund grondreinigingscentrum GRC Kallo waarvan de 

Vries & van de Wiel gebruik maakt. In deze samenwerking is een exportvergunning op grond van 

de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) benodigd voor de afvoer van 

verontreinigde grond van Nederland naar Vlaanderen. In deze samenwerking worden de gronden 

die gereinigd moeten worden, verzameld, voorbehandeld en bewerkt op het opslagterrein in 

Terneuzen (Finlandweg 28 Westdorpe), voordat ze naar het grondreinigingscentrum in Kallo 

worden getransporteerd (waar de soilwash-installatie voor PFAS-verontreinigde grond staat 

opgesteld). De activiteiten op het opslagterrein zijn bedoeld voor de inname, voorbehandeling en 
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bewerking ten behoeve van de reiniging op GRC Kallo en opslag om de proceduretijd van de 

EVOA-kennisgeving te overbruggen. 

 

De partij van ruim 1.000 ton, afkomstig van Schiphol, heeft de Vries & van de Wiel ingenomen op 

haar opslaglocatie in Terneuzen en is het voorwerp van deze EVOA-kennisgeving (NL701326). 

 

Daadwerkelijke afgravingslocatie: Schiphol Zuid-oost (deellocatie 42). 

Daadwerkelijke vertreklocatie EVOA transport (opslaglocatie): Finlandweg 28, 4554 LW 

Westdorpe. 

 

De PFAS-verontreinigingen worden door middel van het DEME Hybrid Soilwashing Process uit 

de grond verwijderd. Hiertoe wordt de grond getransporteerd van de verzamel- en opslaglocatie 

in Terneuzen naar de vergunde inrichting van GRC in Kallo. 

 

Door middel van de extractieve reiniging wordt de grond geschikt voor nuttige en functionele 

toepassing. Een klein deel (het afslibbare deel dat niet reinigbaar is) wordt gestort in een hiertoe 

erkende inrichting, gekoppeld aan GRC. De grond wordt op een nader te bepalen locatie 

toegepast binnen de vigerende wettelijke kaders. De gegevens van de erkende stortinrichting 

zijn: 

• Stortplaats Ekosto te Sint-Gillis is een stortplaats voor gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval 

met erkenningsnummer M03/46020/71/1/A/9/SQ/FV. 

 

PFAS 

De afvalstoffen bevatten PFAS-stoffen, waarover de Belgische autoriteit (OVAM, BE001) expliciet 

is geïnformeerd in verband met de doelmatigheid van de verwerking van persistente organische 

stoffen. 

Volledigheidshalve wijs ik u erop dat er sterke aanwijzingen bestaan dat PFAS-houdende 

afvalstoffen kunnen leiden tot kruisbesmettingen van transport- en verpakkingsmiddelen. Het is 

uw verantwoordelijkheid om dit risico te allen tijde te voorkomen.  

 

De Belgische autoriteit (OVAM) heeft op 25 februari 2021 een positief besluit op deze verwerking 

van de afvalstoffen afgegeven. 

 

 

Toetsing 

 

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

 

De verwerking wordt ingedeeld als nuttige toepassing onder code R12, gevolgd door R5. Op het 

kennisgevingdocument is de juiste indeling van de overbrenging aangegeven. 

 

De verwerkingsinrichting is voor de afvalstoffen en de vermelde handeling een vooraf 

goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing overeenkomstig artikel 14 van de Verordening. 

 

De afvalstoffen vallen onder sectorplan 39 ‘Grond’ van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029. 

 

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

Verordening. 
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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 

NL701326 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 NL701326, 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 (W) Schelde/Doel 

overbrengen. 

 

The transporters must ship the waste through the border crossing point (W) Schelde/Doel 

 

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). 

 

In consequence of article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and articles 19.1a en 

19.1c of the Wet milieubeheer; article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and article 

21 of the RSW the following information from this decision will be published on 
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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. 
 
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. 



 
> Retouradres  Postbus 24062   3502 MB Utrecht 

 

Aannemingsmaatschappij De Vries en Van de Wiel B.V. 

Toetsenbordweg 11  

1033 MZ AMSTERDAM 

NEDERLAND  

 

 
 
 Datum 1 februari 2021 

Nummer NL701161 

Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen 

  

  
 

 

 Pagina 1 van 4 
 

  

Inspectie Leefomgeving en 

Transport 

Vergunningverlening  

leefomgeving en scheepvaart 

Leefomgeving afvalstoffen 
 

Graadt van Roggenweg 500 

Utrecht 

Postbus 24062 

3502 MB Utrecht 

Nederland 

www.ilent.nl/evoa 
 

T +31(0)88 489 00 00 

F +31(0)70 456 20 98 

E-mail evoa@ilent.nl 

Ons kenmerk 

NL701161 

 

Bijlage(n) 

1 

 

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 21.497 ton grond met 

Euralcode 17 05 04. De afvalstoffen zijn niet ingedeeld op de Bazel- en OESO-lijst.   

 

De afvalstoffen zijn afkomstig van Milieupark Oost, Oostoeverweg 9, 1786 PT Den Helder, 

Nederland. De afvalstoffen zijn bestemd voor Deme Environmental Contractors en worden 

verwerkt door Terranova, beiden gevestigd aan de Scheldedijk 30, 2070, Zwijndrecht, België. 

 

De aanvraag is ingediend voor 22 transporten in de periode van 6 januari 2021 tot en met 5 

januari 2022. 

 

De kennisgever is gemachtigd door de producent om namens hem op te treden en is opgenomen 

in het register van vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen, welk 

wordt beheerd door het NIWO (hierna: het VIHB-register). 

 

De over te brengen afvalstoffen betreft een vijftal partijen verontreinigde grond afkomstig van 

Milieupark Oost te Den Helder (NL). Het betreft de volgende partijen: 

 

Partijnaam                                                  Partijaanduiding       Hoeveelheid (ton) 

Kade bak vak8-9/212 *2 (onderlaag)    Vak 8-9/212     2.080,00 ton 

Kade bak203B-D/212 *2 (onderlaag)    Vak 203B-D/212   5.240,00 ton 

Oprit achter weegbrug          Oprit        2.200,00 ton 

Plein stelconplaat “hoogovenzand”     Plein        10.727,08 

9900 B                9900B       1.250,00 ton 

  

Van de vijf partijen grond is een Technisch Verslag opgesteld volgens de geldende wet- en 

regelgeving van de locatie van toepassing. Men heeft het voornemen om deze vijf partijen direct 

nuttig toe te passen (dus zonder eventuele reiniging of tijdelijke opslag) in de vorm van een 

afdeklaag op de voormalige stortplaats Callemansputte te Zelzate (BE). De werkzaamheden 

worden uitgevoerd door DEME Environmental Contractors (onderdeel van Terranova).  
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Toetsing 

 

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

 

De verwerking wordt ingedeeld als nuttige toepassing onder code R5. Op het 

kennisgevingdocument is de juiste indeling van de overbrenging aangegeven. 

 

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

 

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

Verordening. 

 

 

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 

NL701161 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 NL701161, 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 Kanaal Gent-Terneuzen 

overbrengen.. 

 

The transporters must ship the waste through the border crossing point Ghent-Terneuzen 

Canal.  

 

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.  
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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). 

 

In consequence of article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and articles 19.1a en 

19.1c of the Wet milieubeheer; article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and article 

21 of the RSW the following information from this decision will be published on 

www.ilent.nl/evoa: notification number; name exporter - notifier; location exporter - 

notifier; name importer – consignee; location importer – consignee; name waste 

generator(s) – producer (s); location waste generator(s) – producer (s); name disposal 

facility or recovery facility; location disposal facility or recovery facility; state of import - 

destination; designation of the waste; OECD code; Basel code; EURAL code(s); disposal / 

recovery operation(s); date decision; decision; intended period of time for shipment; total 

intended quantity; total intended number of shipments. 

 

VII. Transportmeldingen kunt u indienen door gebruik te maken van de elektronische 

meldapplicatie of digitaal te verzenden via etm@ilent.nl of per fax naar nummer +31 

(0)88 602 9051. 

 

Movement documents can be submitted either by using the electronic data interchange 

system or by e-mail to etm@ilent.nl or by fax to number +31 (0)88 602 9051. 

 

VIII. Deze toestemming heeft mede betrekking op een wijziging betreffende het transport als 

bedoeld in artikel 17 van de Verordening, voorzover deze door Inspectie Leefomgeving en 

Transport is bevestigd. 

 

This permission also concerns a change in the shipment as referred to in Article 17 of the 

Regulation if the change has been confirmed by the Human Environment and Transport 

Inspectorate.  

 

 
  





 
> Retouradres  Postbus 24062   3502 MB Utrecht 

 

Aannemingsmij. De Vries & Van de Wiel B.V. 

Toetsenbordweg 11  

1033 MZ AMSTERDAM 

NEDERLAND  

 
 

 
 Datum 19 januari 2021 

Nummer NL701160 

Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen 

  

  
 

 

 Pagina 1 van 4 
 

  

Inspectie Leefomgeving en 

Transport 

Vergunningverlening  

leefomgeving en scheepvaart 

Leefomgeving afvalstoffen 
 

Graadt van Roggenweg 500 

Utrecht 

Postbus 24062 

3502 MB Utrecht 

Nederland 

www.ilent.nl/evoa 
 

T +31(0)88 489 00 00 

F +31(0)70 456 20 98 

E-mail evoa@ilent.nl 

Ons kenmerk 

NL701160 

 

Bijlage(n) 

1 

 

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 25.681 ton 

verontreinigde grond met Euralcode 17 05 04. De afvalstoffen zijn niet ingedeeld op de Bazel- en 

OESO-lijst.  

 

De afvalstoffen zijn afkomstig van Milieupark Oost, Oostoeverweg 9, 1786 PT Den Helder, 

Nederland. De afvalstoffen zijn bestemd voor Deme Environmental Contractors, Scheldedijk 30, 

2070 Zwijndrecht, België en worden verwerkt bij Terranova, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, 

België. 

 

De aanvraag is ingediend voor 26 transporten in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 

oktober 2021. 

 

De kennisgever is gemachtigd door de producent om namens hem op te treden en is opgenomen 

in het register van vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen, welk 

wordt beheerd door het NIWO (hierna: het VIHB-register). 

 

De grond is afkomstig van Milieupark Oost. Het betreft in deze EVOA-aanvraag de volgende  drie 

partijen: 

 

Partijnaam                                                     Partijaanduiding       Hoeveelheid (ton) 

Plein "hoogovenzand" (sterk siltig zand)          Vak 203                15.995,30          

Bak 212 E (siltig zand)                                    212E                         3.669,11      

212H Beschermlaag folie bak 113                   9900C                       2.628,04            

 

Van de drie partijen is een Technisch Verslag volgens de geldende wet- en regelgeving van de  

locatie van toepassing opgemaakt. Op basis van het technisch verslag is door de erkende 

Belgische bodembeheerorganisatie Grondbank vzw een conform-verklaring opgemaakt op grond 

waarvan de partijen kunnen worden toegepast op de beoogde hergebruikslocatie 

Callemansputte. 
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Toetsing 

 

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

 

Deze beschikking geeft toestemming voor de overbrenging en de nuttige toepassing van 

afvalstoffen in de zin van de EVOA en ziet niet toe op de bepaling van de milieuhygiënische 

kwaliteit van individuele partijen grond in de zin van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

De verwerking wordt ingedeeld als nuttige toepassing onder code R5. Op het 

kennisgevingdocument is de juiste indeling van de overbrenging aangegeven. 

 

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

 

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

Verordening. 

 

 

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 

NL701160 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 NL701160, 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 Kanaal Gent-Terneuzen 

overbrengen. 

 

The transporters must ship the waste through the border crossing point Ghent-Terneuzen 

Canal.  

 

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.  
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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). 

 

In consequence of article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and articles 19.1a en 

19.1c of the Wet milieubeheer; article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and article 

21 of the RSW the following information from this decision will be published on 

www.ilent.nl/evoa: notification number; name exporter - notifier; location exporter - 

notifier; name importer – consignee; location importer – consignee; name waste 

generator(s) – producer (s); location waste generator(s) – producer (s); name disposal 

facility or recovery facility; location disposal facility or recovery facility; state of import - 

destination; designation of the waste; OECD code; Basel code; EURAL code(s); disposal / 

recovery operation(s); date decision; decision; intended period of time for shipment; total 

intended quantity; total intended number of shipments. 

 

VII. Transportmeldingen kunt u indienen door gebruik te maken van de elektronische 

meldapplicatie of digitaal te verzenden via etm@ilent.nl of per fax naar nummer +31 

(0)88 602 9051. 

 

Movement documents can be submitted either by using the electronic data interchange 

system or by e-mail to etm@ilent.nl or by fax to number +31 (0)88 602 9051. 

 

VIII. Deze toestemming heeft mede betrekking op een wijziging betreffende het transport als 

bedoeld in artikel 17 van de Verordening, voorzover deze door Inspectie Leefomgeving en 

Transport is bevestigd. 

 

This permission also concerns a change in the shipment as referred to in Article 17 of the 

Regulation if the change has been confirmed by the Human Environment and Transport 

Inspectorate.  

 
  





 
> Retouradres  Postbus 24062   3502 MB Utrecht 

 

Aannemingsmij. De Vries & Van de Wiel B.V. 

Toetsenbordweg 11  

1033 MZ AMSTERDAM 

NEDERLAND  

 

 
 
 Datum 5 januari 2021 

Nummer NL701159 

Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen 
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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 11.550 ton 

verontreinigde grond met Euralcode 17 05 04. De afvalstoffen zijn niet ingedeeld op de Bazel- en 

OESO-lijst.  

 

De afvalstoffen zijn afkomstig van Milieupark Oost, Oostoeverweg 9, 1786 PT Den Helder, 

Nederland. De afvalstoffen zijn bestemd voor Deme Environmental Contractors, Scheldedijk 30, 

2070 Zwijndrecht, België, en worden verwerkt bij Terranova, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, 

België. 

 

De aanvraag is ingediend voor 12 transporten in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 

oktober 2021. 

 

De kennisgever is gemachtigd door de producent om namens hem op te treden en is opgenomen 

in het register van vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen, welk 

wordt beheerd door het NIWO (hierna: het VIHB-register). 

 

De grond is afkomstig van Milieupark Oost.  

Het betreft in deze EVOA-aanvraag de volgende  drie partijen: 

Partijnaam                            Hoeveelheid (ton)        Hoeveelheid (m3) 

-     Partij bak 104A               5.537,42 ton               3.463 m3 

-     Partij bak 113 - 115-2     2.754,00 ton               1.719 m3 

-     Partij bak 112                 950 ton                      858 m3 

De grond wordt toegepast op de locatie Callemansputte in België. 

 

Van de drie partijen is een Technisch Verslag volgens de geldende wet- en regelgeving van de  

locatie van toepassing opgemaakt. Op basis van het technisch verslag is door de erkende 

Belgische bodembeheerorganisatie Grondbank vzw een conform-verklaring opgemaakt op grond 

waarvan de partijen kunnen worden toegepast op de beoogde hergebruikslocatie 

Callemansputte.  
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Toetsing 

 

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

 

Deze beschikking geeft toestemming voor de overbrenging en de nuttige toepassing van 

afvalstoffen in de zin van de EVOA en ziet niet toe op de bepaling van de milieuhygiënische 

kwaliteit van individuele partijen grond in de zin van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

De verwerking wordt ingedeeld als nuttige toepassing onder code R5. Op het 

kennisgevingdocument is de juiste indeling van de overbrenging aangegeven. 

 

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

 

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

Verordening. 

 

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 

NL701159 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 NL701159, 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 Kanaal Gent-Terneuzen 

overbrengen. 

 

The transporters must ship the waste through the border crossing point Ghent-Terneuzen 

Canal. 

 

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.  
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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). 

 

In consequence of article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and articles 19.1a en 

19.1c of the Wet milieubeheer; article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and article 

21 of the RSW the following information from this decision will be published on 

www.ilent.nl/evoa: notification number; name exporter - notifier; location exporter - 

notifier; name importer – consignee; location importer – consignee; name waste 

generator(s) – producer (s); location waste generator(s) – producer (s); name disposal 

facility or recovery facility; location disposal facility or recovery facility; state of import - 

destination; designation of the waste; OECD code; Basel code; EURAL code(s); disposal / 

recovery operation(s); date decision; decision; intended period of time for shipment; total 

intended quantity; total intended number of shipments. 

 

VII. Transportmeldingen kunt u indienen door gebruik te maken van de elektronische 

meldapplicatie of digitaal te verzenden via etm@ilent.nl of per fax naar nummer +31 

(0)88 602 9051. 

 

Movement documents can be submitted either by using the electronic data interchange 

system or by e-mail to etm@ilent.nl or by fax to number +31 (0)88 602 9051. 

 

VIII. Deze toestemming heeft mede betrekking op een wijziging betreffende het transport als 

bedoeld in artikel 17 van de Verordening, voorzover deze door Inspectie Leefomgeving en 

Transport is bevestigd. 

 

This permission also concerns a change in the shipment as referred to in Article 17 of the 

Regulation if the change has been confirmed by the Human Environment and Transport 

Inspectorate.  
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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 11.500 ton 

verontreinigde grond met Euralcode 17 05 04. De afvalstoffen zijn niet ingedeeld op de Bazel- en 

OESO-lijst.   

 

De afvalstoffen zijn afkomstig van NTP B.V., Twenteweg 30, 7532 ST Enschede, Nederland. De 

afvalstoffen zijn bestemd voor en worden verwerkt bij Bioterra N.V., Bilzerweg 15, 3600 Genk, 

België.  

 

De aanvraag is ingediend voor 550 transporten in de periode van 5 april 2021 tot en met 1 april 

2022. 

 

De afvalstoffen betreft verontreinigde grond dat vrijkomt bij een bodemsanering (fase 1) van een 

VOCl-verontreiniging ter plaatse van het voormalige Philips-terrein aan de Nusterweg 66 te 

Sittard. Het betreft de brongebieden ‘M&Z’ en ‘D5-1’, waarbij de vaste bodem met name 

verontreinigd is met Tetrachlooreteen (PER). De verontreinigde grond wordt direct van de 

projectlocatie, zonder tussenopslag en te zijn bewerkt, overgebracht naar de verwerker.  

 

Bij Bioterra N.V. worden de afvalstoffen extractief (fysico-chemisch) gereinigd. Het residu (ca. 

20%) zal na de reiniging worden gestort.   

 

 

Toetsing 

 

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

 

De verwerking wordt ingedeeld als nuttige toepassing onder code R5. 

 

De afvalstoffen vallen onder sectorplan 39 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029. 
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De betrokken partijen hebben een contract afgesloten dat voldoet aan de bepalingen van de 

Verordening. 

 

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 

NL701861 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 NL701861, 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 Stein (A76) - Boorsem / 

Maasmechelen (A2/E314) overbrengen. 

 

The transporters must ship the waste through the border crossing point Stein (A76) – 

Boorsem / Maasmechelen (A2/E314). 

 

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. 
 
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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