BIJLAGE 1 ACCEPTATIE AFVALSTOFFEN (overzicht, voorwaarden)
De voorliggende lijst van te accepteren afvalstoffen is opgesteld op basis van artikel 8.3 de algemene
voorwaarden Wagro/GMN. Deze lijst omvat onder meer een omschrijving van de te accepteren
afvalstoffen, een omschrijving waaraan 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 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.

