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ARTIKEL 1 

 

DEFINITIES 

 

1. In dit acceptatiereglement wordt verstaan onder: 

 

Aanlevering  

Aanbieden van afval ter verwerking door Omrin. 

 

Acceptatie 

Overname van een vracht/partij afvalstoffen voor verwerking binnen de inrichting (Ecopark De 

Wierde), respectievelijk overslag naar een andere inrichting na het doorlopen van de 

acceptatieprocedure. 

 

Acceptatievoorwaarden 

De bij Omrin op Ecopark De Wierde geldende voorschriften voor en de te volgen procedure bij de 

aanbieding van afvalstoffen. 

 

AEEA 

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 

 

Afvalstoffen  

Alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in 

bijlage I bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van 5 april 2006 

betreffende afvalstoffen, waarvan contractspartij zich ontdoet, voornemens is zicht te ontdoen of 

zich moet ontdoen in de zin van artikel 1.1 Wet milieubeheer. 

 

Afvalstoffenbelasting 

De afvalstoffenbelasting is een belasting die op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag 

wordt geheven over afvalstoffen die aan een inrichting worden afgegeven ter verwijdering dan wel 

binnen de inrichting waarin deze afvalstoffen zijn ontstaan, worden verwijderd. 

 

Afvalstroomnummer 

Bij acceptatie van het afval door Omrin wordt een uniek afvalstroomnummer verstrekt waaronder 

het afval kan worden aangeboden. Het afvalstroomnummer bestaat uit een door de Stichting 

Meldpunt Afvalstoffen verstrekt uniek verwerkersnummer (5 posities) en een door Omrin in te vullen 

nummer (7 posities). Bij de eerste melding worden alle relevante door Omrin gemeld, bij 

vervolgmeldingen onder dit afvalstofnummer slechts gewicht en het aantal vrachten gemeld. 

 

AO/IC 

Administratieve organisatie/interne controle. 

 

AP04 

Erkende kwaliteitskeuring voor onder andere grond op basis van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Arbocatalogus 

In de arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe te voldoen aan 

doelvoorschriften uit de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van 

arbeidsomstandigheden (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling).   
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Asbest 

Minerale vezels van ferromagnesiumsilicaat, bekend om hun brandwerende eigenschappen. Vroeger 

werd dit veelzijdig materiaal vooral gebruikt voor de productie van asbestcement en van 

brandbestendige weefsels, maar in verband met de risico`s voor de gezondheid is het gebruik ervan 

sterk teruggedrongen. 

 

Baggerspecie 

Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat 

water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 

millimeteren 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. 

 

BBK 

Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels met betrekking tot 

kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond, en baggerspecie vastgelegd. Dit besluit valt onder de Wet 

milieubeheer. 

 

Boorgruis 

Afval dat vrij komt bij het boren van een boorgat voor de winning van olie of gas. 

 

Boorgruis OBM 

Boorspoeling op oliebasis (oil based mud). 

 

Boorgruis WBM 
Met olie verontreinigde boorspoeling op waterbasis (water based mud). 
 

Bouw- en sloopafval 
Afval dat vrij komt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, kunstwerken en 

wegen. De hierbij vrijgekomen afvalstoffen moeten aard- en nagelvast hebben gezeten. 

 

Brandbaar afval 

Brandbaar huishoudelijk en stedelijk afval en daarmee vergelijk industrieel afval, dat niet 

hergebruikt kan worden en niet voor recycling in aanmerking komt.  

 

BRF 

Bouw- en Reststoffen Friesland B.V. 

 

BZV 

Biologisch Zuurstof Verbruik. 

 

CZV 

Chemisch Zuurstof Verbruik. 

 

DS 

Droge stof. 

 

EDW     

Ecopark De Wierde, De Dolten 11, 8447 SB, te Heerenveen. 
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EOX 

Extraheerbare Organo Halogenen. 

 

EURAL   

Europese Afvalstoffenlijst op basis van de Regeling Europese Afvalstoffenlijst. 

 

Grond 

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm 

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, met uitzondering van baggerspecie. 

 

HDO-afval 

Afval van handel, diensten en overheden. 

 

Interventiewaarden bodem 

De Interventiewaarde bodem wordt als ijkpunt gehanteerd voor het bepalen of bodemsanering 

vereist is. 

 

KWD-afval 

Kantoor-, winkel- en dienstenafval. 

 

LAP2 

Landelijk Afvalbeheersplan 2. 

 

NEN 5740 

Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

 

NEN 5753 

Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp 

van zeef en pipet. 

 

Niet reinigbaarheidsverklaring  

Een verklaring van niet reinigbaarheid van een partij verontreinigde grond in het kader van het 

besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  afgegeven door RWS Leefomgeving (Bodem+). 

 

N.V.     

Naamloze Vennootschap. 

 

Ontdoener 

Degene die jegens de be- c.q. verwerker te kennen geeft zich van afvalstoffen te willen ontdoen. 

 

PAK     

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. 
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RKG-slib 

Slib van riolen, kolken en/of gemalen. Het betreft het ontwaterde bezinksel uit straatkolken, riolen 

en gemalen, verwijderd met behulp van veeg- c.q. zuigwagens. 

 

RSC 

Regionaal Sorteer Centrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 

 

RWS Leefomgeving (Bodem+)RWS Leefomgeving (Bodem+) is onderdeel van het ministerie van 

Infrastructuur en milieu en belast met de uitvoering van programma’s, regelingen en wetten op 

bodembeleidsterrein (grond en baggerspecie).  

 

SBI     

Scheidings- en bewerkingsinstallatie. 

 

Straalgrit 

Afval dat vrijkomt bij het verwijderen van verf- en/of bitumenlagen door het stralen met grit. 

 

Veegvuil 

Veegvuil is vuil wat ‘los’ op verharde oppervlakten voorkomt en geen onderdeel uitmaakt van de 

verhardingsconstructie. 

 

Wbm 

Wet belastingen op milieugrondslag. 

 

ACCEPTATIE 

 

ARTIKEL 2 

 

1.  Afvalstoffen die aangeboden mogen worden bij Ecopark de Wierde zijn afvalstoffen/reststoffen 
als vermeld in de van toepassing zijnde omgevingsvergunning, zie hiervoor hoofdstuk twee met 
de aanvullende acceptatiecriteria en bijlage 1 het afvalstoffenregister. 

  

2. Afvalstromen dienen vooraf eenmalig schriftelijk te worden aangemeld bij de afdeling 
Acceptatie (vooracceptatie). Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een 
omschrijvingformulier, indien van toepassing voorzien van een analyserapport. Na de toekenning 
van een afvalstroomnummer kan pas sprake zijn van aanleveren van de afvalstroom op Ecopark 
de Wierde. 

  
3. Acceptatie heeft plaatsgevonden, indien de bedrijfsdirecteur recycling na deponering van de 

afvalstroom door de ontdoener c.q. transporteur op het terrein van Ecopark de Wierde, niet 
binnen 2 werkdagen, geen zon- en feestdagen zijnde, aan ontdoener c.q. transporteur 
schriftelijk of per fax te kennen heeft gegeven, de afvalstroom niet te accepteren. De 
bedrijfsdirecteur recycling is bevoegd aan acceptatie van genoemde stoffen nadere 
voorwaarden te verbinden. Ontdoener c.q. transporteur is verplicht op aanvraag van Omrin een 
monster van de aan te bieden stoffen te leveren. 

 
4. De bedrijfsdirecteur recycling kan te allen tijde van de ontdoener c.q. transporteur eisen dat 

van de aangeboden afvalstroom een analyserapport wordt overlegd aanvullend op de fysisch-
chemische parameters zoals opgenomen in hoofdstuk twee. 

 
5. De afvalstromen worden door een controleur visueel geïnspecteerd, tevens kunnen individuele 

partijen apart worden opgeslagen op een daarvoor geschikte locatie voor nader visueel 
onderzoek. Daarnaast kan de controleur van de aangeboden afvalstromen steekmonsters nemen 
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en deze laten analyseren. Bij afwijkende gehaltes, ten opzichte van het hiervoor genoemde 
analyserapport, worden de analysekosten en bijkomende be- of verwerkingskosten in rekening 
gebracht bij de ontdoener. 

 

6. Indien de onduidelijkheid over de acceptatie niet binnen 1 week kan worden opgelost, dan 

worden de gedeponeerde afvalstoffen op kosten van de ontdoener c.q. transporteur afgevoerd 

naar een erkende verwerker. 

 
7. Ontdoener en transporteur zijn voor het in het vorige lid vermelde bedrag en bijkomende 

kosten, hoofdelijk aansprakelijk 

 
8. Indien de ontdoener c.q. transporteur herhaaldelijk stoffen aanbiedt zoals bepaald in artikel 3 

van dit reglement, is het bepaalde in artikel 6 van dit reglement van toepassing. 

 

 

VERBODEN STOFFEN 

 

ARTIKEL 3 

 

1. Het is verboden op Ecopark De Wierde de volgende stoffen ter verwerking aan te bieden: 

a. stoffen, welke naar het oordeel van de be- of verwerker, op zichzelf, tezamen of in 

verbinding met andere stoffen: 

 1. giftig zijn; 

 2. een hinderlijke reuk veroorzaken; 

 3. schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas; 

 4. zelf ontbrandbaar en licht ontvlambaar zijn; 

 5. ontplofbaar zijn; 

 6. in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen; 

 7. schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of het grondwater;  

 8. milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken zijn; 

  9. gloeiende en smeulende afvalstoffen. 

 b.  ziekenhuisafval, niet zijnde te vergisten CAT 3 materiaal; 

c.   kadavers of gedeelten daarvan, niet zijnde te vergisten CAT 3 materiaal; 

 d.  radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen; 

e.   gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en 

containers, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in 

verpakkingsmateriaal verpakte stoffen; 

   f.  autowrakken, zoals beschreven in het besluit beheer autowrakken onder verwijzing naar 

artikel 1.1, eerste lid van de wet milieubeheer; 

g.   giftige chemicaliën en mengsels van stoffen, die giftige chemicaliën bevatten, waaronder 

bestrijdingsmiddelen; 

h.   iedere stof, voor zover niet reeds genoemd, die volgens de EURAL onder de categorie 

gevaarlijke afvalstoffen valt, en niet op een deponie voor gevaarlijk afval mag worden 

gestort  m.u.v. wit- en bruingoed wat bestemd is voor sortering, grond, baggerspecie. 

a. voorts alle afvalstoffen waarvoor op grond van artikel 1 van het Besluit stortplaatsen en 

stortverboden afvalstoffen (BSSA) een stortverbod geldt, tenzij hiervoor een geldige 

ontheffing is afgegeven door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân(dit geldt alleen 

voor stoffen die gestort moeten worden). 
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Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Indien een afvalstof niet behoort tot de stoffen 

waarvoor Ecopark De Wierde een milieuvergunning heeft, wordt deze afvalstof niet 

geaccepteerd, ook al is deze afvalstof niet genoemd in de hierboven vermelde opsomming. 

 

 

AANBIEDEN VAN AFVALSTROMEN 

 

ARTIKEL 4 

 

1.  Van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur kunnen afvalstoffen, met 

uitzondering van asbest worden aangeboden op het terrein van Ecopark De Wierde. Als regel 

voor afhandeling van aangeboden vrachten aan het einde van genoemde periode geldt dat alle 

voertuigen uiterlijk voor 16.30 uur ingewogen moeten zijn.  

Binnenkomende vrachten na genoemd tijdstip zullen niet worden verwerkt. 

2.  Asbesthoudende afvalstoffen kunnen iedere werkdag worden aangeleverd tussen 08.00 en 15.30 

uur. Buiten deze tijden vindt aanlevering in overleg plaats. 

 3.  Bij aanlevering van een vracht dient een volledig naar waarheid ingevulde en ondertekende 

begeleidingsbrief te worden ingeleverd bij het weegbrugpersoneel of er dient gebruik gemaakt 

van een digitale begeleidingsbrief (dit kan alleen bij een digitale vooraanmelding). In gevallen 

waarbij een (digitale) begeleidingsbrief ontbreekt of onvolledig is ingevuld wordt de vracht 

geweigerd. De ontdoener c.q. de transporteur is verplicht de gevraagde gegevens ten behoeve 

van de acceptatie van de aangeboden secundaire grondstoffen c.q. reststoffen volledig en naar 

waarheid te verstrekken.  

4.  Alvorens de aangeboden afvalstroom op aanwijzing van de controleurs worden gedeponeerd, 

moet de afvalstroom worden gewogen op de weegbrug van Ecopark de Wierde, tenzij in 

afzonderlijke gevallen anders wordt beslist. Ecopark de Wierde is uitgerust met een ingaande, 

een uitgaande en een mobiele weegbrug. Deze weegbruggen zijn uitgerust met daarvoor 

geschikte software (PB-Balance), wat is gekoppeld met de centrale database van Omrin in 

Leeuwarden. 

5.  De voorwaarden die gelden voor het vaststellen van de afvalstoffenbelasting (conform Wbm) 

voor te storten afvalstoffen zijn weergegeven in het hoofdstuk afvalstoffenbelasting.    

6.  De ontdoener c.q. transporteur is gehouden de aanwijzingen vanwege Ecopark de Wierde 

gegeven strikt op te volgen op straffe van onmiddellijke verwijdering van het terrein van 

Ecopark De Wierde. Tevens is het Terreinreglement van  Ecopark De Wierde van toepassing. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

 

ARTIKEL 5 

 

1. De ontdoener c.q. transporteur is hoofdelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, 

zijn personeel, door hem aangewezen personen dan wel door hem gebruikt materieel en/of 

materiaal, door hem aangevoerde afvalstromen of andere stoffen aan derden, het personeel en 

de eigendommen van de be- en verwerkers of aan overige op Ecopark De Wierde in gebruik 

zijnde zaken. 

2. De ontdoener c.q. transporteur verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden 

welke op de ontvangende inrichting , voor de door hem aangeboden afvalstromen gelden, door 

het tekenen van de begeleidingsbrief of het indienen van een digitale vooraanmelding. 
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ONTZEGGING VAN DE TOEGANG 

 

ARTIKEL 6 

 

1.  De be- of verwerker is bevoegd de ontdoener c.q. transporteur, die naar zijn oordeel in strijd 

handelt met de in dit reglement gestelde regels, de toegang tot Ecopark De Wierde voor 

onbepaalde tijd te ontzeggen. 

 

 

 

TARIEVEN 

 

ARTIKEL 7 

 

1.  Voor het verwerken van de afvalstroom is de ontdoener c.q. transporteur een vergoeding 

verschuldigd, welke door de be- of verwerker wordt vastgesteld. De tarieven zijn op aanvraag 

bij Ecopark de Wierde verkrijgbaar of worden overeengekomen in een tussen ontdoener en be- 

of verwerker te sluiten overeenkomst.  

2. Voor het storten van afvalstoffen is afvalstoffenbelasting verschuldigd. Vrijgesteld van 

afvalstoffenbelasting is de verwijdering van baggerspecie, hiervoor is een 

baggerspecieverklaring nodig. Deze verklaring wordt verstrekt door RWS Leefomgeving 

(bodem+). Het tarief en aanverwante informatie  is vastgelegd in de Wet belastingen op 

milieugrondslag en het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag. 

 

BETALING 

 

ARTIKEL 8 

 

1.  De verschuldigde vergoeding wordt door de be- of verwerker per factuur aan de ontdoener c.q. 

transporteur in rekening gebracht. 

2.  Betaling van de factuur moet binnen 30 dagen na de factuurdatum geschieden.  

Alle kosten die gemoeid zijn met de inning, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn 

voor rekening van de ontdoener c.q. transporteur. 

3.  In uitzondering op het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, kan de be- of verwerker een 

andere wijze van betaling onder daarbij te stellen voorwaarden toestaan dan wel opleggen. 

4.  Op verzoek van de be- of verwerker is de ontdoener c.q. transporteur gehouden zekerheid te 

stellen in de vorm van een bankgarantie. 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

ARTIKEL 9 

 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bedrijfsdirecteur Recycling en 

zorgt voor een correcte afhandeling. 

2. Minimaal één keer per jaar wordt het A&V-beleid van Omrin geëvalueerd. 

3. Dit reglement treedt in werking op 13 juni 2016 en vervangt met ingang van deze datum alle 

voorgaande reglementen. 
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4. Dit reglement sluit de toepassing uit van algemene voorwaarden van een ontdoener c.q. 

transporteur. 

5. Dit reglement dient te worden aangehaald als ‘Acceptatie- en verwerkingsreglement Ecopark De 

Wierde’. 
 

TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN OP ECOPARK DE WIERDE 

 

ARTIKEL 10 

 

Onderstaand worden de hoofdcategorieën van de afvalstoffen die bij de verschillende verwerkers en 

activiteiten op Ecopark De Wierde kunnen worden geaccepteerd. In bijlage 1 is het 

afvalstoffenregister opgenomen, waarin de te accepteren afvalstoffen op Euralcode en per activiteit 

zijn opgegeven. Op Ecopark De Wierde worden voornamelijk bulkafvalstoffen (> 2 ton) aangeboden, 

daarnaast kan het voorkomen dat bedrijven vrachten aanleveren van minder dan 2 ton. De 

acceptatieprocedures voor deze afvalstoffen zijn volledig identiek. 

 

1 AFVALBERGING VOOR NIET-GEVAARLIJK AFVAL 

 

Op de afvalberging mogen de volgende categorieën afvalstoffen worden geaccepteerd, tenzij 

hiervoor een stortverbod geldt op grond van het Besluit stortverbod afvalstoffen en hiervoor door 

het bevoegd gezag geen ontheffing is verleend: 

a. huishoudelijk afval; 

b. bedrijfsafval; 

c. bouw- en sloopafval; 

d. industrieel afval; 

e. niet-reinigbare en niet koud-immobiliseerbare verontreinigde grond 

f. niet-reinigbare baggerspecie 

g. asbest(houdend) afval (gevaarlijk). Asbest(houdend) afval (gevaarlijk) kan worden gestort in 

een aparte cel op de stortplaats voor niet-gevaarlijk afval. Er worden geen werkzaamheden 

in deze cel uitgevoerd die het vrijkomen van vezels tot gevolg kunnen hebben. 

 

2 DEPONIE VOOR GEVAARLIJK AFVAL 

 

Op de deponie voor gevaarlijk afval mogen de volgende gevaarlijke afvalstoffen worden 

geaccepteerd: 

a. asbesthoudend afval; 

b. geïmmobiliseerde AVI-reststoffen; 

c. niet-reinigbaar zeefzand; 

d. zuiveringsslib; 

e. boorgruis; 

f. reinigings- en recyclingsresidu; 

g. geïmmobiliseerde gevaarlijke afvalstoffen; 

h. niet-reinigbaar straalgrit; 

i. niet-reinigbare en niet koud-immobiliseerbare verontreinigde grond; 

j. niet-reinigbare baggerspecie. 
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3 SCHEIDINGS- EN VERGISTINGSINSTALLATIE 

 

Ten behoeve van de onderhavige scheiding- en vergistings-installatie mogen binnen de inrichting de 

volgende afvalstoffen worden geaccepteerd: 

a. huishoudelijk afval; 

b. grof huishoudelijk afval; 

c. industrieel afval (o.a. organische reststromen, Swill, categorie 3 materiaal, melk met resten 

antibiotica (CAT 2 materiaal)); 

d. kantoor- winkel- en dienstenafval en soortgelijk bedrijfsafval; 

e. kunststof afval. 
 

4 BEWERKEN VEEGVUIL, GRONDACHTIGE STROMEN EN RKG-SLIB 

 

BRF mag veegvuil, grondachtige stromen en RKG-slib accepteren indien  ze niet verontreinigd zijn 

boven de milieuvergunning en/of EURAL opgenomen grenswaarden.  

 

5 BAGGERSLIBBEWERKING 

 

Partijen baggerspecie, zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk op basis van eural, kunnen op Ecopark de 

Wierde worden opgeslagen en be- en verwerkt. 

 

6 GRONDREINIGING 

 

Verontreinigde grond, zowel gevaarlijk als niet gevaarlijk op basis van eural, welke geschikt is voor 

biologische en extractieve  reiniging, kan op Ecopark De Wierde worden gereinigd en/of 

overgeslagen.  

 

7 RECYCLINGACTIVITEITEN 
 

Ten behoeve van het nuttig hergebruik van afvalstoffen mogen niet gevaarlijke huishoudelijke 

afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen worden bewerkt en op- en overgeslagen worden. Hiertoe 

behoort ook het sorteren van (grof) huisvuil en bouw- en sloopafval waarin asbest verdacht 

materiaal is aangetroffen.  

 

8 RSC VOOR AEEA 

 

Voor deze activiteit mag binnen de inrichting door leveranciers, van particulieren ingenomen, AEEA 

worden geaccepteerd, evenals op gemeentelijke depots of door gemeentelijke diensten, van 

particulieren ingenomen, AEEA. 

 

9 BEWERKING VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL 

 

Voor de onderhavige activiteiten mogen de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd: 

a. bouw- en sloopafval, inclusief grof bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval dat qua aard en 

samenstelling overeenkomt met bouw- en sloopafval; 

b. de steenachtige fractie van gesorteerd bouw- en sloopafval; 

c. de bitumeuze en teerhoudende materialen uit gesorteerd bouw- en sloopafval; 

d. gesorteerd asfaltpuin; 

e. gesorteerd houtafval. 
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10 AFVALWATERZUIVERING 

 

Voor de afvalwaterzuivering mogen biologisch afbreekbare afvalwaterstromen worden geaccepteerd 

met een bij voorkeur relatief hoog gehalte aan koolstofverbindingen. 
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C Afvalstoffenbelasting 

 

Voor het storten van afvalstoffen is afvalstoffenbelasting verschuldigd. Vrijgesteld van 

afvalstoffenbelasting is de verwijdering van baggerspecie, hiervoor is een baggerspecieverklaring 

nodig. Deze verklaring wordt verstrekt door RWS Leefomgeving (bodem+). Het tarief en 

aanverwante informatie  is vastgelegd in de Wet belastingen op milieugrondslag en het 

Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.



 


