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Maaisel
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden uit de praktijk, wat betreft de vrijstelling
van artikel 10.1a, voor toepassingen van maaisel.
LET WEL, VOOR ALLE VOORBEELDEN GELDEN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN:
Alleen natuurlijk maaisel:
Het moet gaan om maaisel dat ‘natuurlijk’ is. Daarbij wordt vooral gedacht aan
maaisel dat geen bewerking heeft ondergaan. Tenzij deze bewerking een
voorbereiding is op directe toepassing in de land- of bosbouw.
Alleen niet-gevaarlijk:
Alleen als het maaisel voldoet aan het criterium ‘niet-gevaarlijk’ is ze daadwerkelijk
uitgezonderd van de afvalregelgeving. Voor de uitleg van ‘niet-gevaarlijk’ wordt
aangesloten bij de maximale waarden die horen bij de Meststoffenwet, voor comaterialen die vergelijkbaar zijn met de stromen die onder dit artikel 10.1a vallen.
Het gaat hierbij om de maximale waarden die zijn opgenomen voor zware metalen in
tabel 1, bijlage II van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Bijvoorbeeld: bermmaaisel dat vervuild is zal vaak niet als 'niet-gevaarlijk' beschouwd
kunnen worden.
Alleen voor bepaalde toepassingen:
De vrijstelling voor afvalregelgeving geldt alleen:


als het groenafval wordt toegepast in de land- en bosbouw. De voorwaarden van
de Vrijstellingsregeling plantenresten zijn hierop van toepassing.



of als het groenafval wordt ingezet voor de productie van energie (zoals covergisting).
Alleen onschadelijk voor het milieu en de gezondheid van mensen:

Dit zal per toepassing beoordeeld moeten worden. In ieder geval moet voldaan
worden aan de relevante wettelijke normen en regels. Het voldoen aan de
(milieu)regelgeving is een minimumvoorwaarde.
Met welke regelgeving moet u verder rekening houden?
De vrijstelling van artikel 10.1a Wet milieubeheer geldt alleen voor de
afvalstoffenwetgeving die in hoofdstuk 10 Wm is opgenomen. U moet daarnaast
rekening houden met:


de Meststoffenwet, waaronder ook het gebruiksnormenstelsel



het Activiteitenbesluit
Waarbij het kan gebeuren dat een bedrijf vergunningplichtig wordt als er met
afvalstoffen wordt gewerkt.



de Vrijstellingsregeling plantenresten.
Hierin staat dat bermmaaisel, natuurlijke resten uit land- en bosbouw en
heideplagsel/maaisel uit natuurgebieden onder voorwaarden uitgezonderd zijn van
het stortverbod buiten inrichtingen. Deze regeling maakt het mogelijk dat deze
afvalstoffen (mits schoon en onverdacht) binnen een straal van maximaal 5 km vanaf
waar ze zijn ontstaan terug op of in de bodem kunnen worden gebracht.



EVOA, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen.
De voorwaarden om afval over de grens te brengen staan hierin beschreven. EVOA is
Europese regelgeving; valt niet onder hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Als
groenafval naar het buitenland gaat moet dus wel aan EVOA voldaan worden.



Provinciale regels en bevoegdheid:
De provinciale regels voorde bescherming van natuur en landschap blijven van
toepassing.
Verder zijn provincies bevoegd om in individuele gevallen ontheffing te verlenen van
het stortverbod buiten inrichting (op basis van artikel 10.63 van de Wet
milieubeheer kan ontheffing gegeven worden op artikel 10.2 Wet milieubeheer).
VOORBEELDEN VAN VRIJSTELLING:
In de volgende gevallen hoeft u níet te voldoen aan de regelgeving van hoofdstuk 10
Wet milieubeheer over afvalstoffen.
Maar alleen als het voldoet aan de voorwaarden hierboven!



Een agrariër laat zijn maaisel liggen (of werkt het onder) op het perceel waar het
maaisel vrijkomt, of op een ander perceel van een landbouwbedrijf.



Een agrariër ontvangt maaisel van een ander (zoals een waterschap of
natuurvereniging) en wil dit composteren op zijn kopakkers.



Een agrariër bij wie het maaisel vrijkomt geeft het af aan een co-vergister of
energiecentrale.



Weidemaaisel wordt afgegeven door een agrariër aan een andere agrariër om het op
zijn land te brengen.



Eigen maaisel wordt binnen een agrarische bedrijf gecomposteerd en het compost
wordt binnen het eigen bedrijf gebruikt.



Bermmaaisel wordt afgegeven door een wegbeheerder aan een agrariër om het op
zijn land te brengen.
VOORBEELDEN WAARBIJ NIET DE VRIJSTELLING GELDT:
Op deze gevallen is niet de vrijstelling van artikel 10.1a van toepassing:



Een agrariër bij wie het maaisel vrijkomt geeft het af aan een ander waarbij niet
duidelijk is waarvoor het maaisel daarna gebruikt gaat worden.
Omdat de bestemming van het maaisel niet bekend is moet wel aan hoofdstuk 10
Wet milieubeheer over afvalstoffen voldaan worden. De Vrijstellingsregeling
plantenresten is hier ook niet op van toepassing. Het maaisel mag in dit geval alleen
afgegeven worden aan een persoon die het afval mag inzamelen of verwerken. En
verder gelden de regels voor vervoer van afvalstoffen (LMA of EVOA).



Een natuurbeheerder laat het maaisel liggen (of werkt het onder) op het perceel waar
het vrijkomt. Of op een ander perceel binnen hetzelfde natuurgebied.
Omdat de toepassing ‘natuurgebied’ niet valt onder het criterium ‘dat wordt
toegepast in de land- of bosbouw’ valt deze toepassing niet onder de uitzondering
van artikel 10.1a. Zodat de afvalregels uit hoofdstuk 10 Wet milieubeheer gewoon
van toepassing zijn. Deze toepassing kan wel binnen de voorwaarden vallen van
de Vrijstellingsregeling plantenresten, zodat het op basis van die regeling wel is
vrijgesteld.



Maaisel wordt afgegeven om te composteren.
Dit valt alleen onder artikel 10.1a als het zeker is dat het gecomposteerde maaisel
uitsluitend binnen de land- of bosbouw wordt toegepast. Is dit niet het geval, dan
geldt hoofdstuk 10 Wet milieubeheer wel. Waaronder de regels voor vervoer van
afvalstoffen (LMA of EVOA). En sectorplan 8 over groenafval van het Landelijk
afvalbeheerplan (LAP3) is van toepassing. Een omgevingsvergunning zal aan dit
sectorplan getoetst worden.

