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Casus 1

Is immobiliseren op projectlocatie toegestaan
- Betreft in dit geval het realiseren van afdeklaag op een saneringslocatie,
buiten een inrichting, immobilisaat werd gemaakt met niet- toepasbare
grond van elders
- In hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer is geen verbod opgenomen voor
het nuttig toepassen van niet-gevaarlijke afvalstoffen buiten inrichtingen.
Echter afgifte van deze afvalstoffen aan een ander is uitsluitend mogelijk
aan de personen die genoemd zijn in artikel 10.37, tweede lid, van de Wet
milieubeheer. Voor zover voor deze casus relevant kunnen dat zijn:

Casus 1 (vervolg)
- a. iemand die een inrichting drijft met een vergunning voor acceptatie en
verwerking van de betrokken afvalstof(fen) of, in bepaalde gevallen, een
inrichting waarvoor een volledige melding op grond van het
Activiteitenbesluit is gedaan (artikel 10.37, tweede lid, onder b)
- b. iemand die grond, bagger of bouwstoffen in overeenstemming met het
Besluit bodemkwaliteit op of in de bodem brengt (artikel 10.2 Wet
milieubeheer en artikel 2 lid 1 Besluit vrijstellingen stortverbod buiten
inrichtingen)
Ad a. De toepassingslocatie zal meestal geen inrichting zijn, gelet op de korte
periode dat activiteiten worden uitgevoerd.
Ad b. De vrijstelling geldt uitsluitend voor het toepassen in een werk en niet
voor de activiteiten die daarmee verband houden (tijdelijke opslag, overslag,
mengen e.d.).

Casus 1 (vervolg)
Met andere woorden: er geldt geen verbod voor het nuttig toepassen van
niet-gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting, maar er geldt wel een
afgifteverbod voor dit doel. Alleen als er sprake is van ‘eigen’ afvalstoffen en
andere regelgeving (zoals het Besluit bodemkwaliteit) geen roet in het eten
gooien, kun je tot handelingen van nuttige toepassing met niet-gevaarlijke
afvalstoffen buiten inrichtingen komen. Dat is dus bijvoorbeeld het geval als
een bedrijf met eerder (in haar inrichting) ontvangen afvalstoffen op pad gaat
en op de locatie van toepassing gaat immobiliseren. Of als het immobiliseren
geschiedt op de locatie van vrijkomen van de afvalstoffen (en de houder van
de afvalstoffen blijft dezelfde).

Casus 2

Lozing op of in de bodem
• Waar is het lozen op of in de bodem geregeld?

• Zie: http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaatlucht/handboek-water/thema's/lozen-(afvalwater)/lozingsbesluiten/lozen-bodem/

