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Opslaan en composteren
				van groenafval
SERIE
OMGEVINGSWET

Bij het in werking treden van de Omgevingswet worden de regels voor milieubelastende
activiteiten opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Om inzichtelijk te maken
welke eisen er voor welke activiteiten van toepassing zijn, wordt regelmatig een activiteit in
deze serie toegelicht. Dit keer komen de opslag en compostering van groenafval aan bod.

SERIE:
OMGEVINGSWET
De overheid streeft ernaar om
op 1 januari 2022 de nieuwe
Omgevingswet in werking te
laten treden. In aanloop naar
die datum gaan we in elke
editie van Grondig in op de
ontwikkelingen en de bijzonderheden die deze wet met
zich meebrengt.

De algemene eisen voor de opslag en het composteren van groenafval gelden alleen voor drie
tot en met 600 kubieke meter groenafval. Let er
met name op dat bij het composteren en verkleinen van groenafval dit binnen het bedrijf zelf is
ontstaan of van buiten de bedrijfslocatie is meegenomen door eigen werkzaamheden.
In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
wordt specifiek een onderscheid gemaakt tussen
opslaan en composteren. Opslaan is het tijdelijk
opslaan van groenafval totdat het wordt afgevoerd. Composteren is het omzetten van groenafval zodat het als meststof kan worden gebruikt.
Het composteren heeft een doorlooptijd van enkele maanden, waarbij de composteringshoop
regelmatig wordt omgezet.

DE EISEN UIT HET BAL ZIJN ER MET NAME OP
GERICHT OM EFFECTEN NAAR DE BODEM EN HET
(GROND)WATER TE VOORKOMEN.
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komt dat er vloeistoffen uit het groenafval in de
bodem komen. Voor een composteringshoop is
geen bodemvoorziening nodig. Om uitspoeling
van vermestende stoffen naar de bodem te voorkomen, moet de composteringshoop van 1 november tot 1 maart worden afgedekt.
Bij het composteren van groenafval zal in de
praktijk, in combinatie met de bodemvoorschriften, weinig afvalwater ontstaan. Dit mag op de
bodem worden geloosd. Het afvalwater van de
opslag van groenafval moet gelijkmatig over
landbouwgrond worden verspreid of moet op het
vuilwaterriool worden geloosd.

MVERGUNNINGPLICHT
Voor een aantal activiteiten geldt dat een vergunningplicht van toepassing is. In deze gevallen
vervallen de algemene eisen uit het Bal. De vergunningplicht geldt:
• bij het verkleinen of composteren van groenafval dat is ingezameld van derden;
• wanneer het groenafval moet worden gezien
als gevaarlijk afval.

De eisen uit het Bal zijn er met name op gericht
om effecten naar de bodem en het (grond)water
te voorkomen. De bestaande eisen om geurhinder te voorkomen, zijn niet in het Bal opgenomen.
Deze komen terug in het omgevingsplan van de
gemeente.

Bij een situatie waarbij wel groenafval van derden wordt ingezameld en de opslag maximaal
600 kubieke meter bedraagt, is geen vergunningplicht van toepassing voor zover het alleen gaat
om de opslag van het groenafval.

BODEM

GOED NAKIJKEN

In principe moeten alle vloeistoffen die vrijkomen
bij een opslag langer dan veertien dagen worden
opgevangen. Dit kan met een aparte opslagvoorziening of het verdiept uitvoeren van de opslagvoorziening. Door het toepassen van een
beton- of asfaltvloer is er sprake van een aaneengesloten bodemvoorziening. Wanneer groenafval
korter dan een half jaar wordt opgeslagen, mag
dit gebeuren op een absorberende laag als de
opslag is beschermd tegen inregenen met een
zeil of overkapping. De absorberende laag voor-

Ben je als bedrijf bezig met het opslaan of composteren van groenafval, kijk dan nog even goed
of de komst van de Omgevingswet en de algemene eisen uit het Bal impact hebben op de huidige bedrijfsvoering. Is in de huidige situatie
sprake van vergunningplicht, dan verandert er
niets en blijven de bestaande regels uit de vergunning van toepassing. Door aan de eisen te
voldoen, voorkom je acties door handhaving en
bespaar je tijd en/of investeringen om problemen op te lossen.
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