BIJLAGE 1

ACCEPTATIE AFVALSTOFFEN

De voorliggende lijst van te accepteren afvalstoffen is opgesteld op basis van artikel 7.1 van het
acceptatiereglement van Wagro/GMN. Deze lijst omvat onder meer een omschrijving van de te
accepteren afvalstoffen, een globale omschrijving waarin de te accepteren afvalstoffen dienen te
voldoen, alsmede een indicatieve prijsstelling voor de te accepteren afvalstoffen.
OVERZICHT AFVALSTOFFEN:
Agrarisch afval: plantaardig afval van land- en tuinbouwbedrijven dat vrijkomt bij de agrarische
bedrijfsvoering. Agrarisch afval bestaat voornamelijk uit kwekerijafval, productafval en afgekeurde
charges. Voorbeelden van agrarisch afval zijn onder meer plantenresten, stekafval, bladafval,
bloemen, planten, paprikaloof, aardbeienplanten, stro e.d.
Groenafval: groenafval is organisch-plantaardig afval, dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van
openbaar groen (bijvoorbeeld binnenstedelijk plantsoenonderhoud), bos- en natuurterreinen en al
het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van
hoveniersbedrijven, agrarisch afval (zie definitie) en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van
terreinen van instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat uit voornamelijk uit blad, grasachtig
materiaal, loof en snoeihout.
Organisch bedrijfsafval: analoge stromen composteerbaar organisch bedrijfsafval, niet zijnde GFTafval, welke in hoofdzaak afkomstig zijn uit de (glas)tuinbouw, planten- en boomkwekerijen,
productieprocessen en hiermee vergelijkbare bedrijven. De analoge stromen organisch bedrijfsafval
zijn naar aard en samenstelling vergelijkbaar met groenafval en/of agrarisch afval óf zijn
samengesteld uit eenzelfde componenten. Voorbeelden van analoge stromen composteerbaar
organisch bedrijfsafval zijn onder andere productieafval uit productieprocessen zoals van
honingraten op karton en zetmeelsubstantie afkomstig van ondergronds boren.
Mengsels aan dierlijke en plantaardige oliën/vetten: waterige suspensie, welke in hoofdzaak
bestaat uit dierlijke en plantaardige vetten en afkomstig is van reguliere onderhoudswerkzaamheden
aan vetafscheiders bij horecagelegenheden
Altijd toepasbare grond/zand: grond/zand, welke geen van de samenstellingswaarden voor
organische stoffen en anorganische stoffen, zoals weergegeven in het Besluit Bodemkwaliteit
overschrijdt.
Grond/zand onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties: grond/zand, waarvan de
aard en samenstelling niet óf indicatief via een verkennend bodemonderzoek, vastgelegd is en
daarnaast afkomstig is van herkomstlocaties, waar op basis van onderzoek naar het historische en
huidig gebruik, geen bodem- en/of grondwaterverontreiniging te verwachten is.
Secundaire grond-/ bouwstoffen: materiaal in de hoedanigheid, waarin het is bestemd om in een
werk te worden gebruikt en waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen
meer dan 10 gewichtprocent van het materiaal bedragen
Steenachtig bouw- en sloopafval (BSA): steenachtige afvalstoffen, zoals onder andere puin, stenen,
betonresten, keramische afvalstoffen en dergelijke, welke vrijkomen bij het bouwen, renoveren en
slopen van gebouwen en andere bouwwerken

Riool-, kolken-, gemalenslib: steekvast materiaal of suspensie, welke in hoofdzaak bestaat uit grond/zandachtige fracties en in hoofdzaak afkomstig is van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het
gemeentelijke rioleringssysteem
Veegvuil: steekvast fysisch verontreinigd materiaal, welke in hoofdzaak bestaat uit grond/zandachtige fracties en afkomstig is van de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en
straten
ACCEPTATIEVOORWAARDEN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN
Groenafval, agrarisch afval en composteerbaar organisch bedrijfsafval: Groenafval, agrarisch afval
en hiermee vergelijkbaar composteerbaar organisch bedrijfsafval mag bij aanlevering bij Wagro niet
structureel verontreinigd zijn met fysische verontreinigingen oftewel niet composteerbare
componenten. Het aangeboden groenafval, agrarisch afval en hiermee vergelijkbaar composteerbaar
organisch bedrijfsafval mag daarnaast niet bestaan óf verontreinigd zijn met groente-, fruit- en
tuinafval (GFT-afval), (bewerkt) bouw- en sloophout, gevaarlijke afvalstoffen en (vloei)stoffen,
alsmede asbesthoudende afvalstoffen en afval waarvan op basis van zintuiglijke waarneming
vermoed wordt dat het asbest bevat.
Mengsels aan dierlijke en plantaardige oliën en vetten: De relatief homogene mengsels aan dierlijke
en plantaardige oliën/vetten worden enkel door Wagro geaccepteerd indien deze afkomstig zijn uit
vetafscheiders van horecagelegenheden. Voor de aanlevering van de mengsels van plantaardige en
dierlijke oliën/vetten hoeft de ontdoener geen analysegegevens aan Wagro te overleggen. De
mengsels aan dierlijke en plantaardige oliën/vetten dienen bij aanlevering bij Wagro zoveel mogelijk
vrij te zijn van fysische bestanddelen c.q. verontreinigingen. Op basis van visuele waarnemingen kan
Wagro echter bij aanlevering alsnog besluiten de betreffende vracht aan dierlijke en plantaardige
oliën/vetten te weigeren.
Asbesthoudende grond: De te accepteren partijen grond/zand, dient naar aard en samenstelling te
voldoen aan de samenstellingseisen tot en met Industriegrond na de verwijdering van asbest zoals
vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit. Er wordt allen hechtgebonden asbesthoudende grond
geaccepteerd. Dit betekend feitelijk dat de asbestvezels gebonden zijn aan stukjes asbest materiaal.
Er zal geen grond worden geaccepteerd waarin vrije vezels asbest (dus niet hechtgebonden)
voorkomen. Een en ander op basis van het asbestonderzoek wat voor de acceptatie is uitgevoerd
conform BRL 2018.
Categorie wonen, industrie grond /zand: De te accepteren partijen grond/zand, dient naar aard en
samenstelling te voldoen aan industrie overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De ontdoener
dient aan Wagro/GMN een schriftelijk bewijsmiddel (analyserapport van depotbemonstering
conform AP04) te overleggen, waaruit blijkt dat de betreffende partij grond/zand voldoet aan
industrie overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De partijen grond/zand dienen bij aanlevering
bij Wagro/GMN zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen zoals onder meer plastic, glas,
puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen grond/zand mogen maximaal voor 5% uit fysische
verontreinigingen bestaan. Partijen grond/zand met een hoger percentage aan fysische
verontreinigingen worden terstond door Wagro/GMN geweigerd en op kosten van de ontdoener
weer teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel op kosten van de
ontdoener ontdaan van de fysische verontreinigingen. Als van te voren bekend is dat een partij meer
dan 5% aan fysische verontreinigingen bevat dient dit met Wagro/GMN overlegd te worden.

Grond/zand met onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties: De grond/zand met
onbekende samenstelling afkomstig van onverdachte locaties, wordt door Wagro/GMN hoofdzakelijk
geaccepteerd overeenkomstig BRL 9335. De betreffende grond/zand wordt namelijk enkel door
Wagro/GMN geaccepteerd, indien op voorhand met enige zekerheid gesteld kan worden dat de
betreffende partij op basis van de verkregen gegevens als schone of tot industrie grond/zand
aangemerkt kan worden. Ten behoeve van de acceptatie van partijen grond/zand met onbekende
samenstelling dient de ontdoener derhalve een schriftelijk bewijsmiddel te overleggen, waaruit
enerzijds blijkt dat de grond/zand afkomstig is van een onverdachte herkomstlocatie op basis van het
historisch en huidig gebruik van de betreffende herkomstlocatie en anderzijds met enige zekerheid
gesteld kan worden dat de betreffende partij als schone of industrie grond/zand aangemerkt kan
worden. Schriftelijke bewijslast, welke in dit kader door Wagro/GMN geaccepteerd wordt, betreft
een historisch (voor)onderzoek, een verkennend en/of nader bodemonderzoek, gegevens inzake de
bodemkwaliteit op basis van een goedgekeurd Bodembeheersplan (BBP) in combinatie met de
Bodemkwaliteitskaart (BKK). Eventueel andere schriftelijke bewijsmiddelen worden enkel in overleg
met Wagro/GMN geaccepteerd. Indien helemaal géén schriftelijke bewijsmiddelen met betrekking
tot een partij grond/zand met onbekende samenstelling aanwezig zijn, dan wordt deze
overeenkomstig BRL 9335 geaccepteerd. In dat geval dient de ontdoener van de betreffende partij
grond/zand een verklaring c.q. overeenkomst te ondertekenen, waarin het één en ander ten aanzien
van de aansprakelijkheid geregeld is, mocht op een later tijdstip blijken dat de betreffende partij
grond/zand (ernstig) verontreinigd is. De partijen grond/zand met onbekende samenstelling dienen
bij aanlevering bij Wagro/GMN zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen zoals onder
meer plastic, glas, puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen aan grond/zand mogen
maximaal voor 5% uit fysische verontreinigingen bestaan. Partijen grond/zand met een hoger
percentage aan fysische verontreinigingen worden terstond door Wagro/GMN geweigerd en op
kosten van de ontdoener weer teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel
op kosten van de ontdoener ontdaan van de fysische verontreinigingen. Als van te voren bekend is
dat een partij meer dan 5% aan fysische verontreinigingen bevat dient dit met Wagro/GMN overlegd
te worden.
Schone (altijd toepasbaar) grond/zand: De te accepteren partijen grond/zand, dient naar aard en
samenstelling te voldoen aan de samenstellingseisen voor schone grond zoals vastgelegd in het
Besluit Bodemkwaliteit. De ontdoener dient aan Wagro/GMN een schriftelijk bewijsmiddel
(analyserapport van depotbemonstering conform AP04) te overleggen, waaruit blijkt dat de
betreffende partij grond/zand voldoet aan de samenstellingseisen voor schone grond/zand
overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. De partijen grond/zand dienen bij aanlevering bij
Wagro/GMN zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen zoals onder meer plastic, glas,
puin, hout, metalen e.d. De te accepteren partijen grond/zand mogen maximaal voor 5% uit fysische
verontreinigingen bestaan. Partijen grond/zand met een hoger percentage aan fysische
verontreinigingen worden terstond door Wagro/GMN geweigerd en op kosten van de ontdoener
weer teruggenomen dan wel afgevoerd naar een erkend verwerker dan wel op kosten van de
ontdoener ontdaan van de fysische verontreinigingen. Als van te voren bekend is dat een partij meer
dan 5% aan fysische verontreinigingen bevat dient dit met Wagro/GMN overlegd te worden.
Secundaire grond-/bouwstoffen: De te accepteren partijen secundaire grond-/bouwstoffen, dienen
naar aard en samenstelling tenminste te voldoen aan industrie overeenkomstig het Besluit
Bodemkwaliteit. De ontdoener/ leverancier dient aan Wagro/GMN derhalve een schriftelijk

bewijsmiddel te overleggen, waaruit blijkt dat de betreffende partij secundaire grond-/bouwstoffen
tenminste voldoet aan industrie overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit. Het schriftelijk
bewijsmiddel kan bestaan uit een analyserapport van een depotbemonstering conform AP04 of een
productcertificaat zoals bijvoorbeeld BRL 2506. Eventueel andere schriftelijke bewijsmiddelen
worden enkel in overleg met Wagro/GMN geaccepteerd.
Steenachtig bouw- en sloopafval (BSA): Steenachtig bouw- en sloopafval in de vorm van puin,
stenen, betonresten, keramische afvalstoffen zoals dakpannen, vloertegels en dergelijke, worden
enkel door Wagro/GMN geaccepteerd, indien het schoon c.q. niet verontreinigd afval betreft, welke
afkomstig is van onverdachte herkomstlocaties, waarbij door Wagro/GMN in enige mate aangesloten
wordt op de acceptatie van steenachtige afvalstoffen overeenkomstig BRL 2506. Een uitzondering op
het voorafgaande geldt indien het steenachtig bouw- en sloopafval afkomstig is van een selectieve
sloop, welke uitgevoerd is door een hiertoe gecertificeerd bedrijf, waarbij het eventueel aanwezige
asbest en/of asbesthoudende materialen verwijderd zijn door een hiertoe gecertificeerd
asbestverwijderingsbedrijf. In dat geval dient de ontdoener bewijslast te overleggen ten aanzien van
de selectieve sloop en de eventuele verwijdering van de asbest.
Riool-, kolken- en gemalenslib (RKG-slib): RKG-slib wordt enkel door Wagro/GMN geaccepteerd,
indien deze afkomstig zijn uit enerzijds gemeentelijke rioleringssystemen, en anderzijds uit
bedrijfsrioleringssystemen. RKG-slib van bedrijfsrioleringssystemen mag enkel aangeleverd worden,
indien op basis van de aard van de bedrijfsmatige activiteiten ter plaatse van de herkomstlocatie met
enige zekerheid gesteld kan worden dat er geen verontreinigd RKG-slib te verwachten is. Voor de
aanlevering van het RKG-slib hoeft de ontdoener in eerste instantie geen analysegegevens aan
Wagro/GMN te overleggen. Het RKG-slib dient bij aanlevering bij Wagro/GMN zoveel mogelijk vrij te
zijn van fysische bestanddelen c.q. verontreinigingen. Op basis van visuele waarnemingen kan
Wagro/GMN echter bij aanlevering van het RKG-slib alsnog besluiten de betreffende vracht te
weigeren.
Veegvuil: Veegvuil wordt enkel door Wagro/GMN geaccepteerd, indien deze afkomstig is van
enerzijds het vegen van straten en wegen en anderzijds het vegen van bedrijfsterreinen. Veegvuil van
bedrijfsterreinen mag enkel aangeleverd worden, indien op basis van de aard van de bedrijfsmatige
activiteiten ter plaatse van de herkomstlocatie met enige zekerheid gesteld kan worden dat er geen
verontreinigd veegvuil te verwachten is. Voor de aanlevering van het veegvuil hoeft de ontdoener
geen analysegegevens aan Wagro/GMN te overleggen. Het veegvuil dient bij aanlevering bij
Wagro/GMN zoveel mogelijk vrij te zijn van fysische bestanddelen c.q. verontreinigingen. Op basis
van visuele waarnemingen kan Wagro/GMN echter bij aanlevering van het veegvuil alsnog besluiten
de betreffende vracht te weigeren.
INNAMETARIEVEN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN
In dit document zijn geen innametarieven opgenomen voor de diverse te accepteren afvalstoffen. De
innametarieven voor de afvalstoffen worden tenminste éénmaal per jaar en eventueel tussentijds
door Wagro/GMN herzien en eventueel bijgesteld. Een tarievenlijst voor de diverse afvalstoffen,
wordt elk jaar opnieuw vastgesteld voor het komende jaar en gelden per 1 januari van het nieuwe
jaar. Een actuele tarievenlijst voor de afvalstoffen is op aanvraag bij Wagro/GMN verkrijgbaar.
Tussentijdse wijzigingen in afgesproken tarieven zullen ten allen tijde schriftelijk worden
medegedeeld.

