
 

Geachte heer Georg, 

 

Op 5 oktober 2020 is uw verzoek ontvangen voor het verstrekken van een verklaring als bedoeld in 

artikel 6, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) voor het jaar 

2020 voor uw inrichting aan de Winschoterweg 1 te Groningen. 

 

Wij hebben naar aanleiding van uw verzoek van 5 oktober 2020 met registratie nr. 5497947, tot het 

verstrekken van een verklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Bssa voor het jaar 2020, 

besloten te verklaren, dat er naar ons oordeel in Nederland voor de in artikel 1 eerste lid van het Bssa 

genoemde afvalstoffen, geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten van de categorieën 

34 en 21 voor het derde tertaal van 2020. 

 

Hieronder vindt u de overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid.  

 

1. Wettelijk Kader  

Op grond van artikel 1 Bssa is het verboden in inrichtingen die behoren tot één van de categorieën die 

zijn aangewezen in onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht, afvalstoffen te storten, die 

behoren tot een of meer van de in dat artikel genoemde categorieën. Op grond van artikel 4 Bssa 

kunnen Gedeputeerde Staten aan een omgevingsvergunning voor een stortplaats het voorschrift 

verbinden dat, voor daarbij aangewezen afvalstoffen, het in artikel 1, eerste lid Bssa bedoelde verbod 

niet geldt indien die afvalstoffen zijn aangewezen krachtens artikel 5 Bssa, dan wel indien daarvoor een 

verklaring geldt als bedoeld in artikel 6 Bssa. 
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In artikel 6 Bssa is bepaald dat Gedeputeerde Staten op verzoek van degene die een stortplaats drijft, 

kunnen verklaren dat er naar hun oordeel in Nederland geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is 

dan storten voor in artikel 1, eerste lid, categorie 21 en 27 b.  

 

In artikel 1 Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013 is opgenomen welke gegevens degene 

die de stortplaats drijft, bij het verzoek als bedoeld in artikel 6, eerste lid Bssa, dient aan te leveren aan 

Gedeputeerde Staten.  

 

2. Vigerende omgevingsvergunningen Stainkoeln 

Bij besluit van 31 oktober 2019 (GR-VERG-2018-000392) hebben wij een omgevingsvergunning 

verleend aan Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG), ten behoeve van de Afvalverwerking 

Stainkoeln te Groningen.  

Op grond van voorschrift 5.16.3 van de omgevingsvergunning van 31 oktober2019 mogen bij 

Stainkoeln in het gedeelte van de stort voor gevaarlijke afvalstoffen, gevaarlijke afvalstoffen worden 

geaccepteerd waarvoor op grond van artikel 6 Bssa een verklaring is afgegeven door het bevoegd 

gezag. 

 

3. Verzoek  

Op 5 oktober 2020 heeft u verzocht om een verklaring ex artikel 6 Bssa dat er voor de onderstaande 

categorieën als bedoeld in artikel 1, eerste lid Bssa in 2020 geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk 

is dan storten;  

 

300 ton 

Categorie 21 papierslib 

Euralcodes  

190812 

 

8000 ton  

Categorie 34a steenachtige materialen 

Euralcodes: 

191209 

191212 

 

 

4. Overwegingen 

Storten staat op de laatste plaats in de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer. Het is de gewenste wijze 

van afvalbeheer voor afvalstoffen die, al dan niet tijdelijk, niet nuttig kunnen worden toegepast of niet 

kunnen worden verbrand.  

Omdat storten wordt gezien als de minst gewenste vorm van afvalverwijdering, is het in Nederland in 

beginsel niet toegestaan nuttig toepasbare of brandbare afvalstoffen te storten. Pas als een afvalstof 

niet voor recycling geschikt is of niet kan worden verbrand kan deze worden gestort.  

Wij verzoeken u te blijven zoeken naar alternatieven voor storten en wijzen u op het vervallen de 

geldigheid van deze ontheffing in het geval dat zich een alternatief mocht aandienen, zie hiervoor 

verder punt 7. van dit besluit. 
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5. Toetsing 

Landelijk afvalbeheerplan 

Uw verzoek stortontheffing is door ons getoetst aan de onderstaande sectorplannen van het Landelijke 

Afvalbeheerplan 3 (Lap 3) dat sinds 28 december 2017 in werking is.  

 

categorie sectorplan lap 3 

21 

Slib afkomstig van biologische zuivering 16 

34a 

Steenachtig materiaal 29 

 

 

Toetsing andere verwerkingsmogelijkheden 

Bij het ontheffingsverzoek heeft u verklaringen gevoegd van verschillende verwerkers die aangeven dat 

zij de residustroom niet kunnen verwerken.  

 

Deze verklaringen zijn per stroom verwerkt in onderstaand overzicht.  

 

categorie  aanbieder afwijzer  reden 

        

21  Slib Suez K. Stellaard 4 oktober 2019 

Attero. 

M. Strienen 

Het zuiveringsslib bestaat voor 30,4 % 

uit onbrandbare materialen, zoals zand. 

Deze materialen zijn branden niet en 

veroorzaken schade en verstoppingen 

in de installatie. 

Verder is het waarschijnlijk dat het 

zuiveringsslib een te hoog 

zwavelgehalte bevat voor 

verwerking in de Afvalenergiecentrales 

van Attero. Bij het verbranden van 

zwavel komt het 

giftige zwaveldioxide vrij. Zwavel zorgt 

voor verstoringen in de 

rookgasreiniging.  
 

 

3-10-2019 GMB  

T. Reesink 

 Kunnen materiaal niet verwerken, 

hebben geen capaciteit 

    

34 a Renewi Wateringen 

H van der Lubbe 

 23 juni 2020 Brief 

van MC Van Buijtene 

van Dorst BV    

Kunnen deze stroom niet verwerken in 

2020 

Conclusie is dat wij geen mogelijkheid 

zien om meer steenwolgranulaat bij 

onze baksteenfabrieken in 

Nederland en België in te zetten. De 

voorraad die is ontstaan zullen we ook 

in de komende jaren niet 

kunnen afbouwen.   
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 1-7- 2020 Brief van 

M. Geurts van N+P 

Recycling  

Kunnen deze stroom niet verwerken 

vanwege een vast percentage 

steenwolgranulaat in hun product. 

Gezocht naar mogelijkheden voor afzet 

in Nederland, Frankrijk, Duitsland en 

Oostenrijk, helaas zonder succes. 

 

 

Conclusie toetsing 

Met inachtneming van artikel 6, eerste lid Bssa is door ons vastgesteld: 

• dat bij het verzoek stukken zijn overlegd waarin wordt aangegeven dat er voordat het verzoek is 

ingediend door aanvrager is onderzocht of geen andere be- en verwerkingsmogelijkheden dan 

storten beschikbaar zijn voor de in artikel 1, eerste lid Bssa onder de gevraagde categorieën 

genoemde stoffen;  

• dat deze afvalstoffen alleen mogen worden gestort indien daarvoor in de genoemde periode ook 

elders in Nederland geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten;  

• dat op grond van de beschikbare informatie en de toetsing daarvan kan worden vastgesteld dat die 

situatie zich daadwerkelijk zal voordoen voor totaal 2300 ton van afvalstoffen in de categorieën  

21 en 34a, tot en met 31 december 2020.  

 

 

6. Besluit verklaring inzake besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  

Gelet op bovenstaande besluiten wij, overeenkomstig het verzoek van Afvalverwerking Stainkoeln te 

Groningen, de verklaring te verlenen, dat tot en met 31 december 2020  totaal 2300 ton niet nuttig 

toepasbare afvalstoffen die in artikel 1, eerste lid Bssa zijn genoemd geen andere wijze van afvalbeheer 

mogelijk is dan storten. Het betreft: 

 

Maximaal 300 ton 

Categorie 21, papierslib betreffende euralcode: 190812 

 

Maximaal 8000 ton 

Categorie 34a, steenachtig materiaal betreffende euralcodes. 191209 en 191212 

 

Wij wijzen u er, wellicht ten overvloede, op dat de rechtstreekse werkende regelgeving ten aanzien van 

het drijven van uw inrichting alsmede de voorschriften die verbonden zijn aan de vigerende 

vergunning(en) voor uw inrichting onverkort gelden.  

 

Wij wijzen u er tevens op dat artikel 2 van de Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013 

voorschrijft dat degene die de stortplaats drijft en, met toepassing van de artikelen 5 of 6 van het Bssa, 

afvalstoffen heeft gestort, daarvan aan het eind van het kalenderkwartaal opgave moet doet aan de 

Minister van Infrastructuur en Milieu, thans Economische Zaken en Klimaat, onder vermelding van de 

hoeveelheid afvalstoffen in dat kwartaal per categorie van afvalstoffen genoemd in artikel 1, eerste lid 

Bssa.  

 

7. Inwerkingtreding en geldigheid verklaring  

Deze beschikking treedt in werking na bekendmaking aan u middels deze brief. 
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Op grond van artikel 6 lid 2 Bssa geldt deze verklaring voor zolang de omstandigheden voor 

toepassing van artikel 6 lid 1 Bssa aanwezig zijn, nog gevolgd door een overgangsperiode van tien 

werkdagen.  

 

8. Bezwaar en verzoek tot voorlopige voorziening  

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar bij ons indienen en op basis van artikel 

8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Het 

indienen van bezwaar of een verzoek tot voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit 

niet.  

 

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Algemeen Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Uw 

bezwaarschrift kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP te 

Groningen. De wijze waarop dat moet gebeuren is beschreven in de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Tot slot 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 

mevrouw M.J. Oudhof van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598 788076. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Groningen, 

namens dezen, 

 
Mevrouw N.D. Baars 

Directeur Omgevingsdienst Groningen 


