
(CMC) composteren;
grof doorploegen van wet en regelgeving

Compositie van beelden en uitspraken van verschillende bronnen
Tbv verduidelijking en discussie, niet om er rechten aan te ontlenen



Het speelveld

CMC Nieuw 
speelveld

Ruimte

� niet alles is duidelijk

� nieuwe vragen

� niet alles afgestemd op dit
proces

� Die er al is in wet- en regelgeving
� Te bieden experimenteerruimte 

om uit te vinden
� Mee laten bewegen van wetgever

Woud van 
regels



Wet en regelgeving op drie plaatsen

1. Input aanvoer en grondstof vs afvalstof

2. Proces op bedrijf  geur/emissie, opslag, terrein, 
transportbewegingen, geluid

3. Output/toepassing compost op land (of verkoop?)



1. Input: grondstof of afvalstof

De wet: indien het (bij)product niet is geproduceerd als grondstof voor 
de uiteindelijke bestemming en de leverancier van het product zich 
daarvan ontdoet of moet ontdoen is er sprake van een afvalstof…

Dan (mogelijk) van toepassing:

� Wet Milieubeheer (Wm), daaronder vallen een aantal besluiten

� Wet Ruimtelijke Ordening (Wro)

� Wet verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo)

� Wet Geurhinder en veehouderijen

� EG#verordening 1774/2002 (erkenning verwerking afvalstoffen)

� EG richtlijn 199/92 (voorschriften verbetering gezondheidsbescherming 
en veiligheid werknemers)

WM en Wro zijn de belangrijksten!



1. Input grondstof of afvalstof (2)

WM Milieubeheer besluiten die van toepassing kunnen zijn:
� # Inrichtingen en vergunningenbesluit (IvB)
� # Besluit milieu verslaglegging
� # Besluit Milieu Effect Rapportage (MER)   beoordelingsplicht bij >100 

ton/dag. 
� # Besluit Emissie#Eisen
� # De IPPC#richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde 

preventie en bestrijding van verontreiniging; 
� # Toetsingskader lucht
� # Toetsingskader bodem
� # Toetsingskader geluidshinder
� # Toetsingskader afvalstoffen
� # Toetsingskader veiligheid
� # Toetsingskader energie
� # Toetsingskader hygiëne



2. Proces, verwerking op boerenerf

Wet Milieubeheer en inrichting terrein
Waterwet/vergunning
Wet RO

Zoals irt vergunningen:
� Eisen aan vlakke bodem of plaat 
� Gescheiden afvoer regenwater en percolaat, niet in de sloot.
� Geuremissies, afdekeisen
� Transportbewegingen en geluidsproductie
� Nadere eisen als er bebouwing zou zijn



3. Output/toepassing

1. Samenstellingseisen (BOOM besluit)
� Vooral van toepassing bij aanvoer compost en verkoop compost
� Analyses niet nodig bij eigen toepassing

2. Meststoffenwet bij plaatsing op het bedrijf/land
� Binnen gebruiksnormen

� Aanvoer van elders dan meetellen bij gebruiksnormen
• N telt voor 10% mee, P2O5 voor 50%

� Vrijstelling aanvoer bermmaaisel < 1 km # Regeling vrijstelling stortverbod

� NB bijmengen dierlijke mest � compost is mest, dan 100% meetellen

� Besluit Gebruik Meststoffen: uitrijden van compost het hele jaar behalve als er
sneeuw ligt



Over compost en plaatsingsruimte meststoffenwet

Geen bijtelling N en P2O5 als
� Compost aanvoer = schone grond
� Compost aanvoer = voor ligboxenstrooisel

Bijtelling 10%N en 50% P2O5 als 
� Compost aanvoer = meststof/bodemverbeteraar

Eigen productie compost is geen aanvoer! 



Rekenvoorbeeld plaatsingsruimte

Plaatsingsruimte dierlijke mest:

� 170 kg N (of 250 kg N bij derogatie) X ha

� 75 kg P2O5 x ha

Productie mest:

Adhv ureum in melk en melkproductie + jongvee e.d. + bijtellingen

Bijtelling compost bij aanvoer (voorbeeld):

100 ton; 6 kg N per ton; 3 kg P2O5 per ton
• Nx10% = 60 kg N

• P2O5 x x50% = 150 kg



Agrarisch groenstations =

kleinschalige verwerking

Case: Groenstation Wietse de Vries

Aanvoer: 
� 150 m3 per composteringsronde  (max 300 m3)

� 6 à 7 rondes per jaar
� 10 x 2 = 20 transportbewegingen per ronde

Op jaarbasis:
� 1000 m3 (max 2000 m3)

� 130 transportbewegingen per jaar



Kleinschalig en aard is anders, dus minder kritisch

1. Toenemend besef dat afval steeds vaker 
grondstof is, zeker als er geen/amper discussie is 
over schoon materiaal (groenreststroom,hekkel,..)

1. Alle vergunningen via de gemeente (ipv provincie)
- Opslag afvalstoffen < 1000 m3 

- Aanvoer < 15.000 m3 

== gemeenten beoordelen zelf (en verschillend)



Ruimte die er is

� WM: tot 13.000 ton op jaar basis inname

� WRO: zolang het een agrarische activiteit betreft

� Wet bodembescherming: materiaal afdekken

� Meststoffenwet (herhaling):

� binnen gebruiksnormen

� n.v.t. bij materiaal uit directe omgeving

� aanvoer van elders dan beperkt meetellen bij
plaatsingsruimte

� NB: niet bijmengen met dierlijke mest 

� uitrijden van compost hele jaar behalve bij sneeuw



(mogelijke) Angels wet en regelgeving 

1. Vergunningsbeleid per gemeente verschillend

2. Afvalverwerking op agrarisch bedrijf, ja mits of 
nee, tenzij

3. WM en transportbewegingen per keer. 
Discontinuiteit kan probleem zijn binnen regels

4. Grondstof en waterschapsverplichtingen 
(verwijderen hekkelmateriaal geoorloofd?) 

5. Kwaliteit en verontreiniging materiaal. Veel zink in 
slootmaaisel



Afsluitende discussie

Hoe kom je tot praktische vertaling?

Hoe tot experimenteerruimte om het uit te

vinden..
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