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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Beleidsregel Organische Groene Reststromen 

 

Geachte Statenleden, 

De provincie Zuid-Holland heeft als doelstelling een 100% circulaire economie in 2050. Daartoe

heeft de provincie in 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekend en is in februari 2020

de strategie Circulair Zuid-Holland vastgesteld. Onderdeel van deze ambitie is beschikbare

grondstoffen zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken en om (nutriënten)kringlopen te sluiten zoals

in de kringlooplandbouw. Binnen het transitiethema Groene Grondstoffen & Voedsel is een van

de focuspunten het hoogwaardiger benutten van natuurlijke reststromen, zoals bermmaaisel. 

Hiertoe heeft de provincie initiatief genomen tot de oprichting van een vernieuwersnetwerk en

faciliteert daarin onder andere gemeentes, waterschappen, aannemers, agrariërs en overige

ondernemers om samen te werken aan nieuwe waardeketens en om pilots te houden.

Een kansrijke richting is de verwerking van groene reststromen tot bodemverbeteraar. Daarmee

wordt beoogd dat er minder gebruik van kunstmest en kunstmatige bodemverbeteraar nodig is en

de nutriënten ten goede komen van de organische stof in bodem, en daarmee bijdragen aan een

verbeterde bodemkwaliteit. In de praktijk betekent dit dat bepaalde soorten organische groene

reststromen die juridisch gezien als afval bestempeld moeten worden, zoals rietmaaisel, ingezet

kunnen worden als bodemverbeteraar, meststof of bouwmateriaal in plaats van verwerkt als

afvalstof. Naast de milieuwinst levert dit in de toekomst mogelijk ook financieel voordeel op,

wegens het vermijden van een deel van de transport- en verwerkingskosten (nu vooral

composteren of verbranden). Voor de provincie zelf kan dat ook gelden want zij is zelf ook

leverancier van bermmaaisel.

Zodra iemand zich ontdoet van groenafval of het wil afgeven aan een derde, is er juridisch sprake

van afval. Indien men groenafval wil toepassen op de bodem, is het stortverbod uit artikel 10.2

Wet milieubeheer (Wm) van toepassing. 

Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 10.63, lid 2 Wet milieubeheer (Wm) de

mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing van het stortverbod buiten inrichtingen voor zover het

geen gevaarlijke afvalstoffen betreft, en indien het belang van een doelmatig beheer van
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afvalstoffen zich daartegen niet verzet. Gedeputeerde Staten hebben op grond van de in artikel

10.63, lid 2 Wet milieubeheer (Wm) omschreven bevoegdheid een beleidsregel vastgesteld

waarin aangegeven wordt wanneer een aanvrager in aanmerking kan komen voor een ontheffing

voor een pilot. Hierbij stellen wij u in kennis van deze Beleidsregel organische groene

reststromen Zuid-Holland. Initiatiefnemers die gebruik willen maken van deze beleidsregel

kunnen zich richten tot Omgevingsdienst Midden-Holland die voor deze taak, voor het hele

grondgebied van Zuid-Holland, namens GS gemandateerd is.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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