AFVALSTOFFEN- EN BODEMWETGEVING
VOOR LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN
Waar moeten land- en tuinbouwer met hun afvalstoffen heen? Daar is niet altijd zo vlug een
antwoord op geformuleerd gezien er heel wat types van afval bestaan. Ook de regels rond
grondverzet en bodemonderzoeken vallen niet altijd onder de noemer ‘algemene kennis’ bij de
bedrijven. Febem-Fege, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat hebben een gezamenlijke
brochure uitgebracht die een overzicht geeft van de wetgeving rond deze punten.
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9oor beSaalde aIvalstoIIen
oIIen is
i de bescKiNbare inIormatie te
omvangriMN voor de brocKure en Zordt verZezen naar de
geSaste Zebsite :el Zordt ondermeer dieSer ingegaan
oS de Slantaardige aIvalstoIIen landbouZIolies aIvalolie
asbest lege verSaNNing van geZasbescKermingsmiddelen
en niet bruiNbare geZasbescKermingsmiddelen

Bodemwetgeving en grondverzet
'e activiteiten van een land- oI tuinbouZbedriMI Nunnen een
verKoogd risico oS bodemverontreiniging inKouden denN
biMvoorbeeld aan de oSslag van stooNolie %iM oSslag van
meer dan 20000 liter is er sSraNe van een risico-inricKting
en dan moet er oS beSaalde momenten een bodemonderzoeN Zorden uitgevoerd 'e 9larebo-categorie beSaalt
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Afval
'e DIvDlVtoIIenZetgeving voorziet dDt DIvDlVtoIIen verSlicKt
geVcKeiden oSgeVlDgen en DSDrt DIgevoerd moeten Zorden
(r Zordt een liMVt gegeven vDn 1 verVcKillende t\SeV vDn
DIvDl :DDr Me met deze DIvDlVtoIIen terecKt NDn iV ooN omVcKreven nDmeliMN biM de geregiVtreerde inzDmelDDrV Ket
gemeenteliMN contDinerSDrN de gemeenteliMNe oSKDling oI
nog Dndere NDnDlen denN DDn lDndboXZIolie oI verSDNNing
vDn geZDVbeVcKermingVmiddelen 
9DnDI 1 MXli 201 iV ooN iedere DIvDlVtoIIenSrodXcent verSlicKt om een contrDct DI te VlXiten met de DIvDlVtoIIeninzDmelDDr voor Ket bedriMIVreVtDIvDl /Dnd- en tXinboXZbedriMven moeten ooN een DIvDlVtoIIenregiVter biMKoXden
'it NDn een verzDmeling ziMn vDn identiʖcDtieIormXlieren oI
vervoersdocumenten aangevuld met de gegevens van de
e
aIvalstromen die via de gemeente Zorden aIgezet
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de IreTuentie van bodemonderzoeN 2I en Zanneer men
een SeriodieN bodemonderzoeN moet uitvoeren Nan men
nagaan aan de Kand van de 9/$5(0-rubrieNen in de milieuvergunning van Ket bedriMI 'e brocKure gaat Kier dieSer
oS in
%iM grondverzet moet voor een ɊaanmerNeliMNe reliIZiMzigingɋ biM de gemeente een stedenbouZNundige vergunning
Zorden aangevraagd 2m versSreiding van verontreinigde
gronden tegen te gaan ontstond in 2004 de grondverzetregeling ZaarbiM voor volumes groter dan 250 NubieNe meter
een grondanal\se moet gebeuren Q

2S de Zebsite KttSovambe
sorteermeer kan je deze handige
e
brochure doZnloaden
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