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Opslagplaatsen chemisch afval.

Sedert de inwerkingtreding van de Wet chemi-
sche afvalstoffen heeft Drente als eerste provin-
cie zich ingezet om te komen tot een betere ver-
wijdering van de chemische afvalstoffen en een
betere kohtrole op de naleving van de wet. De
realisering van een depot is een stap in de goede
richting. Op korte termijn moet ook het zgn.
verscherpte toezicht in samenwerking met de
Drentse gemeenten in de praktijk worden ge-
bracht. Alleen op deze wijze kan de chemische
afvalstoffen problematiek goed aangepakt wor-
den. En dat het aangepakt moet worden moet
iedereen duidelijk zijn, aldus K J. van den Berg,
medewerker Buro bodem en afvalstoffen van de
Provinciale Waterstaat van Drente.

iet deze intrigerende vraag werd in 1979
de nodige publiciteit gegeven aan de in-

I werkingtreding van de Wet chemische af-
valstoffen (Wca). Met deze wet is een regeling
in het leven geroepen, die zich richt op het ver-
wijderen van chemische afvalstoffen en afge-
werkte olie afkomstig van bedrijven en instellin-
gen. De wet is NIET\an toepassing op chemi-
sche afvalstoffen van partikuliere huishoudens.
Om te bepalen of afval een chemische afvalstof
is in de zin van de Wet wordt gebruik gemaakt
van het bij de Wet behorende Stoffen- en pro-
cessenbesluit Wet chemische afvalstoffen. Dit
besluit bevat een stoffenlijst en een processen-
lijst.

Waar moet dat heen?'
De stoffenlijst is onderverdeeld in 4 klassen van

stoffen. Voor elke klasse is een koncentratie-
grens vastgesteld. Bevat afval stoffen waarvan
de koncentratie hoger (of gelijk) is dan deze
grens dan wordt het afval als chemisch afval
aangemerkt.
In de processenlijst wordt een aantal processen
genoemd. Komt bij genoemde processen afval
vrij waarin stoffen voorkomen die in de Stof-
fenlijst staan vermeld en is de koncentratie van
die stoffen hoger dan (of gelijk aan) de in de
Stoffenlijst vermelde grenswaarden dan is het
afval in zijn geheel als chemisch afval aan te
merken.
Een tweetal uitgangspunten van de Wca is dat:
1 In principe iedereen, die afvalstoffen produ-

ceert hiervoor verantwoordelijk is; hij moet
voor de verwijdering zorgen en de kosten die
dit met zich meebrengt betalen ('de vervuiler
betaalt').

2 De verwijdering dient plaats te vinden op
een zgn. doelmatige wijze. Met name het
laatste uitgangspunt heeft geresulteerd in de
volgende regeling voor de verwijdering van
chemische afvalstoffen:
a de afgifte en ontvangst van chemische af-

valstoffen moet gemeld worden aan de
desbetreffende minister

b dit afval, waarvan anderen zich hebben
ontdaan, mag alleen worden bewaard, be-
werkt, verwerkt of vernietigd met vergun-
ning van de minister

c dit afval mag niet op of in de bodem wor-
den gebracht (storten), tenzij daarvoor een
ontheffing is verleend door de minister.

Opvallend is, dat voor het verwerken (dus niet
het storten) van chemisch afval en afgewerkte
olie binnen het eigen bedrijf geen vergunning
nodig is. Wel dient het bedrijf uiteraard te vol-
doen aan mogelijke voorschriften op grond van
andere wetten, zoals de Hinderwet, de Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewater en de Wet inzake
de luchtverontreiniging.
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Tabel 1

Lijst van veel voorkomende vaak kleine - - be-
drijven waar chemische afvalstoffen vrijkomen

drukkerijen

garagebedrijven

autosloperijen
lakspuiterijen (karrosse-
riebedrijven)
laboratoria

ziekenhui/fin
fotostudio's

oplosmiddelen, druk-
inkten
minerale oliën, reini-
gingsvloeistoffen, akku-
zuur
minerale oliën, akkuzuur
oplosmiddelen, verf-
resten
afvalchemikaliën, zowel
anorganisch als orga-
nisch
diverse chemikaliën
ontwikkel- en fixecr-
vloeistoffen

reprografische bedrijven kopieervloeistoffen
of afdelingen op kanto-
ren
galvanische bedrijven

schoonmaakbedrijven
apotheken

schildersbedrijven

metaalbewerkende be-
drijven

oplossingen van zware
metalen/slib, cyaniden,
zuren
reinigingsvloeisloffen
restanten van genees-
middelen
verfrestanten, oplosmid-
delen
boorolie, reinigingsvloei-
stoffen. elsvloeistoffen

scholen, praktikumloka- afvalchernikaliên

chemische wasserijen chloorhoudende reini-
gingsvloeistoffen

houtverwerkende bedrij-lijmen, konserverende
ven
hoveniersbedrijven

tuin- en landbouwbe-
drijven

impregneermiddelen
restanten van bestrij-
dingsmiddelen
restanten van bestrij-
dingsmiddelen

Een door de overheid in 1980 gehouden lande-
lijke inventarisatie resulteerde in de registratie
van ca. 4000 plaatsen waar de bodem mogelijk
verontreinigd is met chemische afvalstoffen.
Hiervan moeten 1200 plaatsen op korte termijn
worden onderzocht terwijl van 350 plaatsen nu
al bekend is dat er saneringsmaatregelen nood-
zakelijk zijn ivm. de ernst van de situatie.
In Drente zijn ruim 150 stortplaatsen gelokali-
seerd. Het vermoeden bestaat dat op meer dan
30 plaatsen chemisch afval is gestort waar
oriënterend of nader onderzoek noodzakelijk is.
Het aantal te saneren plaatsen in Drente is
voorzover thans bekend minstens twee. De on-
derzoeken moeten uitwijzen of dit aantal nog
groter wordt.

De Wca zal moeten trachten te verhinderen dat
deze wantoestanden zich ooit nog weer zullen
voordoen. Naast dit stuk wetgeving is nog een
aantal 'instrumenten' noodzakelijk om greep te
krijgen op deze problematiek. Dit zijn goede
verwijderingsmogelijkheden gekombineerd met
een totale acceptatie van de aangeboden stoffen
door de verwerkers, verscherpt toezicht op de
naleving van de Wca en inzameling van kleine
hoeveelheden chemische afvalstoffen.

Ontstaan van chemisch afval
Het ligt voor de hand dat de 'chemische bedrij-
ven' het meeste aan chemische afvalstoffen pro-
duceren. Toch komen dergelijke afvalstoffen te-
vens in kleinere hoeveelheden bij andere be-
drijfsaktiviteiten vrij, bv. bij de metaalindustrie
(produktie, bewerking), drukkerijen enz. Zie ta-
bel 1.
Dat het in z'n totaliteit om een grote hoeveel-
heid gaat maken de onderstaande gegevens
duidelijk (I.V.A. 1976).
1 Jaarlijks komen er in Nederland ca.

1.000.000 ton chemische afvalstoffen (vallend
onder de Wca) vrij. Tevens komt ca. 100.000
ton afgewerkte olie (vallend onder de Wca)

vrij. De hoeveelheid niet-verwerkbare chemi-
sche afvalstoffen wordt geschat op'ca.
700.000 ton per jaar.

2 Via het huisvuil komt jaarlijks ca. 6000 ton
chemisch afval vrij. De hoeveelheden, die via
de gootsteen/riolering of op andere wijze in
het milieu terechtkomen zijn onbekend.
Er is reeds vermeld dat de bedrijven, die zich
van chemisch afval ontdoen hiervan afgifte-
melding moeten doen. Er is nog geen sprake
van een sluitende balans tussen het geprodu-
ceerde afval en het aan het ministerie gemel-
de afval.

Centraal depot in Drente
In de praktijk blijkt dat het met de naleving van
de Wca tot op de dag van vandaag slecht ge-
steld is! Eén van de redenen is dat er onvol-
doende verwerkingsmogelijkheden zijn. Een
producent van kleine hoeveelheden chemische
afvalstoffen ontmoet tevens de volgende pro-
blemen:
1 Kleinere partijen worden door de verwer-

kingsbedrijven of afvalvervoerders niet opge-
haald; afzonderlijke transporten zijn relatief
duur, bovendien is moeilijk te voldoen aan



de vervoersvoorschriften van de Wet Gevaar-
lijke Stoffen.

2 Het opsparen van chemische afvalstoffen bij
het bedrijf tot een grote hoeveelheid levert
veelal brand-, explosie- en vergiftigingsge-
vaar voor de omgeving op en wordt op
grond van de Hinderwet niet of slechts onder
strenge voorwaarden toegestaan.

3 De bedrijven zijn veelal niet goed op de
hoogte met de Wet chemische afvalstoffen.

4 Voor afgifte van chemisch afval moet een
fikse papierwinkel worden doorgeworsteld.

5 De hoge kosten voor de verwerking van
vooral kleinere hoeveelheden chemische af-
valstoffen.

6 De hoge kosten die verbonden zijn aan de
chemische analyses die vaak nodig zijn om
de door het verwerkingsbedrijf vereiste opga-
ve te kunnen doen van de samenstelling van
het afval.

Voor de realisering van het depot is een rapport
uitgebracht waarbij dankbaar gebruik is ge-
maakt van de ervaringen die de gemeente
Eindhoven al acht (!) jaar met een dergelijk de-
pot heeft.
In verband met de onzekerheid over de grootte
van het aanbod van de chemische afvalstoffen
èn de kosten van de opzet van een depot is ge-
kozen voor een proefprojekt van 2 jaar met drie
opslagloodsen (hiervoor zijn prefab garages ge-
bruikt). De provincie stelde ƒ 60.000,— beschik-
baar waarmee het depot bij de VAM is gereali-
seerd.
Met de VAM is door de provincie Drente een
kontrakt afgesloten waarin oa. is vastgelegd dat
de exploitatie van het depot onder volle verant-
woordelijkheid van de provincie plaatsvindt.

Daarnaast heeft GS de Drentse gemeenten om
hun medewerking gevraagd. Per 1 oktober 1982
is het depot in bedrijf.

Methode van inzameling
Een voorwaarde bij het beheer van het depot is
dat voldoende chemische deskundigheid aan-
wezig is. Dit is nodig om de eigenschappen van
de verschillende partijen chemisch afval vol-
doende te kunnen beoordelen en gevaarlijke
kombinaties bij de opslag in het depot te voor-
komen. Bij de inname en opslag van het afval
dient zeer zorgvuldig te werk te worden gegaan.
De volgende procedure voor het in ontvangst
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nemen van de afvalstoffen, is ontwikkeld.
Aanbieders (bedrijven) van chemische afval-
stoffen wordt (op aanvraag) een aan de Drentse
situatie aangepast omschrijvingsformulier en
een voorlichtingsfolder toegezonden. Het for-
mulier dient ingevuld en ondertekend te wor-
den geretourneerd aan de afdeling milieu van
de provinciale waterstaat van Drente. Is de aan-

geboden hoeveelheid afvalstoffen van dusdani-
ge omvang dat een transport naar het verwer-
kingsbedrijf op rendabele wijze door de aanbie-
der zelf te realiseren is, dan wordt het afval niet
ingenomen. De aanbieder wordt dan geadvi-
seerd over mogelijkheden tot transport en ver-
werking.
Kan het afval wel ingenomen worden dan

wordt nagegaan of de opgegeven samenstelling
juist is. Dit gebeurt oa. door een bezoek aan de
aanbieder waarbij de afvalstoffen ter plaatse
globaal worden gekeurd. Tevens wordt gekeken
naar het proces waarbij de afvalstoffen vrijko-
men. Op het laboratorium van de provinciale
waterstaat worden zonodig analyses verricht.
Wordt het afval geschikt bevonden om te wor-
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den opgeslagen in het depot dan wordt de aan-
bieder het omschrijvingsformulier geretour-
neerd. Dit formulier fungeert dan als toestem-
mingsbewijs en dient bij de inlevering overlegd
te worden. Tevens wordt de aanbieder meege-
deeld wat de kosten zijn en wanneer inlevering
kan plaatsvinden.
Voor partikulieren was er tot op heden nog
steeds de mogelijkheid restanten medicijnen,
bestrijdingsmiddelen en afgewerkte olie op cen-
trale punten in de eigen gemeente in te leveren.
Nu kunnen ook andere soorten chemisch afval
(verdunner, verf, batterijen, fotochemikaliè'n in
kleine hoeveelheden tot 10 liter) bij de gemeen-
te ingeleverd worden zonder kosten en zonder
formulieren. De provincie zorgt voor vervoer
van deze stoffen naar het centrale depot en ver-
volgens naar de verwerkingsinrichting elders.
De kosten hiervan zijn voor rekening van de
provincie.
Zoals reeds is vermeld betalen de bedrijven
voor de verwijdering van de aangeboden afval-
stoffen. Dit bedrag is vastgesteld aan de hand
van de tarieven zoals die door de verwerkers
-••orden gehanteerd. Tevens wordt een evenre-
ili;; gedeelte van de transportkosten vanaf het
iL pot naar de verwerker in rekening gebracht.
I lieruit blijkt dat het principe 'de vervuiler be-
l.i.ilt' gehandhaafd blijft: de producent van klei-
iii.- hoeveelheden chemisch afval betaalt in ver-

-uding hetzelfde bedrag per kg voor een mi-
lieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van
i'\ i afvalstoffen als de producent van grote hoe-
u-elheden.

et 'verwijderingstarief bedraagt thans gemid-
ildd ca. ƒ 1,— per kg resp. liter en varieert van
joval tot geval.
ia wordt fotografisch afval gratis verwerkt, de
verwijderingskosten van de te regenereren op-
losmiddelen bedraagt ca. ƒ 0,20 per kg, te ver-
branden afval ca. ƒ 0,80 per kg, te ontgiften en
te neutraliseren afval meer dan ƒ 2,— per kg.

Toch is dit bedrag niet kostendekkend: de over-
head- en exploitatiekosten worden niet in reke-
ning gebracht.

Voorlichting en toezicht
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) heeft onlangs een rapport samengesteld
over de problematiek van de kleine hoeveelhe-
den chemische afvalstoffen. Het een en ander is
in nauwe samenwerking met het Raadgevend
ingenieursburo DHV gebeurd. De bedoeling is
dat op korte termijn een landelijk systeem inge-
voerd wordt. Voorzover thans kan worden
beoordeeld sluit het 'VNG' systeem goed aan
bij het 'Drentse' systeem. Het is beslist noodza-
kelijk om dit op korte termijn te realiseren.
Met de realisering van het Drentse depot is een
begin gemaakt met een betere verwijdering van
chemische afvalstoffen. Daarnaast blijft een
goed toezicht op de naleving van de Wca nodig.
In de eerste plaats is het gewenst om een gerich-
te en doelmatige voorlichting te geven om de
partikulieren en de ondernemers de weg naar
het depot te wijzen. Alleen als hieraan veel aan-
dacht wordt geschonken bestaat er kans van
slagen voor dit projekt.
In de tweede plaats moet verscherpt toezicht
plaatsvinden. Het ligt in de bedoeling dit als
volgt te realiseren. Gemeentebesturen kunnen
toezichthoudende ambtenaren aanwijzen. In
een aantal gevallen is hiervan reeds gebruik ge-
maakt. In principe zouden echter alle gemeen-
ten een toezichthoudend ambtenaar in dienst
moeten hebben. De provincie wil hier niet op
wachten en is thans bezig met het opzetten van
een data-bank van alle bedrijven in Drente
waar mogelijk chemisch afval vrijkomt. Op ba-
sis van deze gegevens kan in nauwe samenwer-
king met de gemeenten kontrole plaatsvinden.


