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ACCEPTATIEREGLEMENT 

 

Acceptatiereglement voor de ontvangst van afvalstoffen binnen de inrichting van Grondstoffenbank 

Agriport, gevestigd aan de Agriport 149 te Middenmeer.  

 

Artikel 1  Toepassingsgebied  

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en accepteren van de volgende 

afvalstoffen binnen de inrichting van Grondstoffenbank Agriport aan de Agriport 149 

te Middenmeer: 

 Steenachtige materialen, euralcode 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07c,  

17 03 02c; 

 teerhoudend asfalt, euralcode 17 01 06c; 

 grond van onbekende kwaliteit, euralcode 17 05 04, 20 02 02;  

 

 

Artikel 2  Verklaring van begrippen 

2.1   Aanbieder  

Degene door wie of namens wie de afvalstoffen aan de inrichting worden aangeboden.  

 

2.2  Acceptant  

De door Grondstoffenbank Agriport aangewezen functionaris die, onder  

eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsleider, bepaald of een aangeboden vracht  

voldoet aan de toepasselijke acceptatiecriteria.  

 

2.3   Steenachtige afvalstoffen  

Steenachtige materialen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van  

bouwwerken en objecten, alsmede vergelijkbare steenachtige bedrijfsafvalstoffen.  

 

2.6   Eindacceptatie  

Het deel van de acceptatiefase van feitelijke aanlevering van afvalstoffen tot aan het  

besluit omtrent het feitelijk accepteren van de afvalstoffen.  

 

2.7   Inrichting  

De bedrijfslocatie van Grondstoffenbank Agriport, gevestigd aan de Agriport 149 te 

Middenmeer, waarbinnen krachtens een vergunning op grond van de Wet milieubeheer 

de in dit reglement genoemde afvalstoffen mogen worden geaccepteerd, opgeslagen en 

bewerkt.  

 

2.8   Partij  

Afvalstoffen in een bekende hoeveelheid, met dezelfde samenstelling en herkomst.  

 

2.9   Vooracceptatie 

Het deel van de acceptatiefase dat voorafgaat aan de feitelijke aanlevering van  

afvalstoffen, waarbij de benodigde informatie wordt uitgewisseld tussen aanbieder en  

ontvanger. 

 

 

 



 

Acceptatiereglement Grondstoffenbank Agriport                                                                     Pagina 3 van 6 
 

2.10   Grond²  

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2  

millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de  

bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende 

schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie.  

 

2.11   Niet-teerhoudend afval  

Afval met een PAK10 gehalte kleiner dan 75 mg/kg.  

 

2.12   Teerhoudend afval  

Afval met een PAK10 gehalte groter of gelijk aan 75 mg/kg. 

 

 

Artikel 3 Geldigheid  

3.1   Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan  

Grondstoffenbank Agriport. Door het aanbieden van afvalstoffen wordt de aanbieder  

geacht met dit reglement in te stemmen.  

 

3.2   Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de  

bedrijfsleider van Grondstoffenbank Agriport zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts 

voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en 

Grondstoffenbank Agriport. 

 

 

Artikel 4  Algemene bepalingen  

4.1   De inrichting wordt beheerd door de acceptant/bedrijfsleider Grondstoffenbank Agriport. 

De inrichting is geopend op Maandag t/m Vrijdag van 6:00 tot 18:00 uur en op Zaterdag 

van 08.00 – 16.00 uur. Op zon- en feestdagen is de inrichting gesloten.  

 

4.2   De inrichting is alleen toegankelijk voor medewerkers van Grondstoffenbank Agriport en  

na verkregen toestemming – voor derden.  

 

4.3   De aanbieder houdt zich tijdens diens aanwezigheid binnen de inrichting strikt aan de  

geldende veiligheids- en milieuvoorschriften en overige aanwijzingen van of namens  

Grondstoffenbank Agriport.  

 

4.4   De aanbieder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn medewerkers  

of door het door hem gebruikte materieel tijdens de aanwezigheid en het gebruik binnen  

de inrichting. 

 

4.5   De Grondstoffenbank Agriport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die  

ontstaat tijdens en/of tengevolge van het betreden van en rijden binnen de inrichting.  

 

4.6  De aanbieder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de  

bewerkingsinstallatie belemmeren. 

 

2 Definitie volgens het Besluit bodemkwaliteit 
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Artikel 5  Vooracceptatie  

5.1   Ten behoeve van de vooracceptatie wordt de aanbieder, voor zover van toepassing,  

verzocht de volgende informatie aan te leveren:  

 de herkomst van de partij;  

 de aard, eigenschappen en samenstelling van de partij;  

 de hoeveelheid (partijgrootte);  

 de wijze van aanlevering;  

 de frequentie van aanlevering;  

 eventuele bijzonderheden.  

 

5.2   De acceptant (of zijn plaatsvervanger) beoordeelt of op basis van de informatie uit artikel  

5.1 en op basis van eerdere ervaringen met de aanbieder, de partij (of vracht) kan  

worden geaccepteerd.  

 

5.3   De aanbieder wordt mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail geïnformeerd of 

kan worden overgegaan tot eindacceptatie.  

 

5.4   Bij vervolgafgiftes van vrachten van dezelfde partij hoeft de vooracceptatie niet opnieuw  

worden doorlopen.  

 

5.5   Bij het aanbieden van een nieuwe partij (van bekende of onbekende aanbieder) wordt de  

vooracceptatie altijd geheel doorlopen.  

 

 

Artikel 6  Eindacceptatie  

6.1   Van eindacceptatie is sprake wanneer de partij (of deelvracht) wordt aangeboden bij de  

inrichting van Grondstoffenbank Agriport.  

 

6.2   Aangeboden afvalstoffen dienen te voldoen aan de acceptatiecriteria zoals opgenomen  

in dit reglement en aan de informatie zoals verstrekt door de aanbieder in de  

vooracceptatie. Indien de aangeboden afvalstoffen hiervan afwijken, is de  

acceptant/bedrijfsleider gerechtigd de afvalstoffen te (doen) weigeren.  

 

6.3   In twijfelgevallen over de samenstelling van de aangeboden afvalstoffen worden  

monsters genomen, die worden onderzocht op (de vermoede) verontreinigingen. De  

kosten van het onderzoek worden doorberekend aan de aanbieder. 

 

6.4   Indien na ontvangst binnen de inrichting (storten) blijkt dat de vracht niet 

(volledig) voldoet aan de acceptatiecriteria en had moeten worden geweigerd dan 

wordt de vracht teruggeleverd aan de aanbieder, wanneer deze op grond van 

artikel 10.37 Wm hiertoe bevoegd is. Is de aanbieder niet bevoegd de vracht (of 

partij) terug te ontvangen dan wordt in overleg met de aanbieder de vracht naar 

een derde partij afgevoerd die volgens artikel 10.37 Wm wel bevoegd is om deze 

te mogen ontvangen.  
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6.5  De kosten voor afvoer en gescheiden opslag van afvalstoffen waarvan, na 

ontvangst, is gebleken dat deze niet mogen worden geaccepteerd komen voor 

rekening van de aanbieder van afvalstoffen. 

 

 

Artikel 7  Acceptatie van steenachtige afvalstoffen  

7.1.   Steenachtige afvalstoffen worden als volgt ingedeeld: betonpuin, metselwerk 

puin, gemengd puin, asfalt en overige steenachtige afvalstoffen.  

 

7.2   Steenachtige afvalstoffen mogen niet meer bevatten dan: 10 % (m/m) fijne 

bestanddelen (zand); 1 % (m/m) en 2% (V/V) hout; 7 % (m/m) en 7 % (V/V) 

andere niet steenachtige bestanddelen (papier, pvc, rubber, polystyreen, etc).  

 

7.3   Steenachtige afvalstoffen mogen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 7.2, geen 

voor het milieu schadelijke stoffen bevatten, zoals:  

 asbesthoudend afval;  

 verontreinigde grond;  

 gevaarlijke afvalstoffen;  

 teerhoudend asfalt;  

 roet en / of minerale olie;  

 huisvuil;  

 dakbedekkingmaterialen;  

 klein gevaarlijk afval.  

 

 

Artikel 8  Acceptatie van asfalt  

8.1.   Deze acceptatie van asfalt is gebaseerd op CROW publicatie 210 “Richtlijn 

omgaan met vrijkomend asfalt” (CROW publicatie 210).  

 

8.2.   Wanneer de volledige asfaltverharding na 1994 is aangelegd dan wordt het asfalt  

aangemerkt als teervrij (zie definitie in artikel 2.11).  

 

8.3   Is sprake van asfaltverharding die voor 1994 is aangelegd dan kan niet worden  

uitgesloten dat er sprake is van teerhoudend asfalt. In dit geval verstrekt de 

aanbieder de rapportages en resultaten van de protocollen 1, 2, 4 en 5 van de 

CROW publicatie 210. Dit betreffen rapportages van vooronderzoek (protocol 1), 

boorplan (protocol 2), rapportage van analyse(s), resultaat beoordeling van de 

voorgaande onderzoeken (protocol 5). Uit deze informatie volgt uiteindelijk of 

sprake is van teerhoudend asfalt of niet-teerhoudend asfalt, waarbij het asfalt 

overeenkomstig de uitkomst van het onderzoek wordt ingedeeld als teerhoudend 

(zie definitie in artikel 2.12) of niet-teerhoudend en overeenkomstig behandeld.  
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8.4   Bij aankomst van vrachten binnen de inrichting worden deze visueel geïn-

specteerd en bij twijfel en bij grote partijen worden steekproefsgewijs controles 

uitgevoerd met behulp van een PAK marker. Indien daartoe aanleiding bestaat 

wordt een monster genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van PAK / teer.  

 

8.5   Bij aanbieding van asfalt binnen de inricht wordt gecontroleerd of de 

aangeleverde hoeveelheid overeenkomt met de in de vooracceptatie overgelegde 

onderzoeksinformatie en de daarin aangegeven hoeveelheden.  

 

8.6   Bij twijfel of sprake is niet-teerhoudend asfalt kan Grondstoffen Agriport 

besluiten de vracht/partij separaat op te slaan en een analyse te laten uitvoeren. 

De kosten die voortvloeien uit het apart opslaan, het bemonsteren en analyseren 

als ook de verwerkingskosten worden doorbelast aan de aanbieder. 

 

 

Artikel 9  Grond  

9.1  Er wordt enkel kleine partijen grond (partijgrootte van maximaal 25 m3) van 

onverdachte locaties geaccepteerd, waarvan het aannemelijk is dat het 

herbruikbare grond betreft.  

 

9.2  Om vast te stellen of het grond van een onverdachte locatie betreft, worden aan 

de aanbieder de volgende vragen gesteld:  

 Wat is de herkomst van de partij?  

 Wat is het huidige en voormalige gebruik van de grond?  

 Zijn er verontreinigingen aanwezig in de grond en zo ja in welke mate?  

 

Wanneer op basis van de antwoorden wordt vastgesteld dat de grond niet van een  

onverdachte locatie afkomstig is, wordt de grond niet geaccepteerd  

 

9.3  Verontreinigde grond, en grond met meer dan 20% (massa of volume) 

bodemvreemde bestanddelen worden niet geaccepteerd.  

 

9.4  Er geld dat grond uit waterbodems (baggerslib) niet wordt geaccepteerd.  

Verder geldt dat de aangeboden grond geen van de volgende verontreinigingen 

mag bevatten:  

 asbesthoudend afval;  

 teerhoudend asfalt;  

 roet en / of minerale olie;  

 huisvuil;  

 dakbedekkingsmaterialen;  

 klein gevaarlijk afval. 

 


