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Onderwerp

Beantwoording van schriftelijke vragen van N.G.L. Heijmans en W. Arts van de
SP fractie over een passage over de export van Teerhoudend Asfalt Granulaat
in de revisievergunning van GS d.d. 18 november 2014 aan A. Jansen BV te
Son en Breugel.
Geachte,
Bij brief van 5 januari 2015, ingekomen op 5 januari 2015, heeft u namens de
SP fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1.
Hoe staat de vergunningprocedure voor de thermische reiniging van
Teerhoudend Asfalt Granulaat bij Jansen BV er voor?
Antwoord: Er is een aanvraag om veranderingsvergunning ingevolge de Wabo
ingediend op 3 november 2014. Deze aanvraag ziet toe op de bouw en het in
werking hebben (onderdeel milieu) van de thermische reinigingsinstallatie (TRI).
Op 3 november 2014 is tevens een aanvraag om een
natuurbeschermingswetvergunning en een milieueffectrapport ingediend.
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2.
Heeft het College van GS er zicht op langs welk juridisch voortraject de
diverse partijen TAG op het terrein van Jansen Recycling terecht zijn gekomen?
Bestaat hiervan een betrouwbare en dekkende administratie?
Antwoord: Ja. Op transporten die alleen in Nederland plaatsvinden is het
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen van toepassing.
Voor meer informatie over het transport van afvalstoffen binnen Nederland
kunnen wij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) raadplegen. Het LMA
biedt inzicht in de gemelde ontvangstmeldingen per meldingsplichtige
inrichtingen van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Hierbij worden onder
andere de ontvangende inrichting (i.c. A. Jansen B.V. Son), de ontdoener en
de locatie van herkomst en de verwerkingsmethode vermeld. Het LMA biedt
tevens inzicht in de gemelde afvoer van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
Hierbij worden onder andere de ontdoener (i.c. A. Jansen B.V. Son) en de
ontvangende inrichting vermeld.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 1 en
11, halte Provinciehuis, met
de NS Zonetaxi en met de
OV-fiets.

Voorts biedt het LMA inzicht in de binnen de inrichting van A. Jansen B.V. Son
verwerkte hoeveelheden afvalstoffen per verwerkingsmethode, uitgesplitst per
Euralcode. Uit het LMA is het volgende gebleken: In 2012 is 3.314 ton
teerhoudend asfaltgranulaat afgevoerd van de locatie Son naar ATM in
Moerdijk. In 2013 is geen teerhoudend asfalt afgevoerd en over 2014 zijn de
gegevens thans nog niet beschikbaar.
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3.
Heeft het College van GS zicht op de financiële verhoudingen tussen
de holding A. Jansen BV en zijn werkmaatschappijen, in het bijzonder met
Jansen Recycling?
Antwoord: Nee. In het kader van de uitvoering van VTH-taken hebben we
geen inzicht in de financiële verhoudingen tussen de holding en de
werkmaatschappijen.

4.
Is het College het met de SP eens dat, hoe dan ook, contractuele
afspraken nagekomen moeten worden?
Antwoord: Ja.

5.
Het College van GS heeft in de eerdere beantwoording aangegeven
dat het ".. streeft naar een duurzame ontwikkeling. Hierin past het op
verantwoorde wijze uit de keten halen van "teer" en het hoogwaardig
hergebruik van het gereinigde materiaal…" Hoe past het schrappen van
genoemd sturingsvoorschrift in deze ambitie?
Antwoord: De Europese verordening, in dit geval de Verordening (EG)
1013/2006 (EVOA), heeft rechtstreekse werking en is daarmee van toepassing
in alle EU-lidstaten. Regels die direct volgen uit de EVOA gaan voor op
nationale wetgeving.
Het uitsluiten van vrij vervoer van goederen naar andere landen dat overeenkomstig Europese wet- en regelgeving wél is toegestaan- mag niet door
middel van het stellen van vergunningvoorschriften worden doorkruist. In
zoverre wordt de in deze vraag aangehaalde ambitie dan ook door hogere
regelgeving beperkt en houdt een vergunningvoorschrift die deze regelgeving
niet respecteert, geen stand bij de rechter.
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor A. Jansen B.V. Son, dan
wel inrichtingen waar A. Jansen B.V. Son afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen
naar zou afvoeren, moet rekening worden gehouden met het Landelijk
Afvalbeheerplan 2009-2021, waarin onder andere het sectorplan
“Teerhoudend asfalt” is opgenomen. De in genoemd sectorplan opgenomen
minimumstandaard voor verwerking binnen Nederland is hiermee geborgd.
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6.
Mocht blijken dat Jansen Recycling in de toekomst de thermische
vernietiging van TAG niet of niet in voldoende mate kan uitvoeren, wat gaat er
dan gebeuren?

Datum

Antwoord: Mocht de situatie ontstaan dat Jansen het teerhoudend
asfaltgranulaat niet (geheel) zelf thermisch kan verwerken, dan moet het
teerhoudend asfaltgranulaat binnen de in de vergunning opgenomen termijn
worden afgevoerd.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Voorzitter,

Secretaris,
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