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Geachte Statenleden,
Graag informeren wij u over ons besluit om af te zien van handhaving voor:
−
−

tijdelijke extra opslag van specifiek ziekenhuisafval (hierna SZA) van ZAVIN BV (hierna
Zavin) bij NV HVC (hierna HVC), beiden gevestigd te Dordrecht; en
de tijdelijke afvoer naar en verwerking van dit afval bij AVR Afvalverwerking B.V. (hierna

AVR) te Rotterdam-Botlek.
Deze brief is in samenspraak met de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) en
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) opgesteld. In deze brief lichten we dit besluit
toe.
De bestrijding van het coronavirus heeft als gevolg dat meer SZA dan gebruikelijk ontstaat. Dit
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ziekenhuisafval moet uiteraard wel op de gebruikelijke zorgvuldige en verantwoorde manier
worden verwerkt. Het SZA dat in Nederland ontstaat wordt grotendeels door Zavin in een
speciale installatie verbrand. Het overige deel wordt geëxporteerd naar België. Nu de
landsgrenzen met België op dit moment gesloten zijn, is de afvoer naar deze
verbrandingsinstallatie voorlopig niet mogelijk. Daarnaast speelt ook mee dat Zavin dit SVA
normaliter verwerkt in een speciaal verpakkingsmateriaal (vaatjes), waar hun verbrandingsoven
op is ingesteld. Vanwege een dreigend tekort aan deze vaatjes voor het SZA, heeft Inspectie
Leefomgeving en Transport (verder: ILT) toestemming verleend om het zogenaamd “droog
ziekenhuisafval” te verpakken in plastic zakken. Dit betreft bijvoorbeeld beschermende kleding,
mondkapjes, wegwerplinnen. Deze zakken worden in afgesloten containers naar Zavin vervoerd.
Dit afval kent nog wel steeds een infectierisico en wordt daarom geclassificeerd als SZA. Zavin
kan het op deze manier verpakt SVA moeilijker verwerken.
Daarom is in overleg tussen Zavin, ILT, RIVM en de betrokken Omgevingsdiensten onderzocht
op welke wijze de continuïteit in de verwerking kan blijven gewaarborgd. Dit betreft op korte
termijn vooral een behoefte aan opslagcapaciteit, daarnaast is extra verbrandingscapaciteit
nodig. ILT heeft Zavin gevraagd extra opslag- en verwerkingscapaciteit te vinden.
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Wat betreft opslag heeft Zavin een tijdelijke oplossing gevonden op het naastgelegen terrein van
HVC. Dit bedrijf exploiteert een verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval en heeft
toegezegd dat het de gesloten containers met SZA op wil slaan. Wat betreft het vergroten van de
verbrandingscapaciteit heeft Zavin de AVR bereid gevonden om de verwerking van het droog
SZA voor hun rekening te nemen. Het SZA zal bij de AVR op een voldoende hoge temperatuur
verbrand worden. Gedurende dit proces is er steeds nauw overleg geweest met de betrokken
omgevingsdiensten.
Alle drie de bedrijven vallen onder het bevoegde gezag van Gedeputeerde Staten. Deze
oplossingen zijn dan ook in nauw overleg tot stand gekomen met de OZHZ en DCMR, de twee
omgevingsdiensten waar deze bedrijven gevestigd zijn. De extra opslag en verbranding van dit
afval valt weliswaar niet onder de bestaande vergunningen, maar in deze coronacrisis biedt de
minister van Infrastructuur en Waterstaat ruimte om daar in dit soort gevallen vanaf te wijken. De
minister geeft in de notitie COVID-19-crisis en afvalverwerking van 8 april jli. aan dat als gevolg
van de COVID-19 pandemie tijdelijke opslag van ziekenhuisafval onwenselijk is en een andere
verwerkingsmethode kan worden toegestaan gedurende de crisisperiode, maar uiterlijk tot 1
september 2020. In onderlinge afstemming tussen de omgevingsdiensten zijn dan ook
toestemmingen verstuurd naar de bedrijven om op bovenstaande wijze te handelen, in het belang
van verantwoorde en tijdige verwerking van SZA. Daarin is tevens opgenomen onder welke
aanvullende voorwaarden bovenop de milieuvergunningen het SZA opgeslagen en verwerkt kan
worden en is de eindtermijn van 1 september 2020 opgenomen. Voor verdere inhoudelijke
informatie hierover verwijzen wij u naar bijgesloten brieven aan Zavin, HVC en AVR; deze zullen
ter kennisgeving gepubliceerd worden in het provinciaal blad
Ten slotte vinden wij het van belang om naar voren te brengen dat deze toestemming in overleg
met de ILT en het RIVM tot stand is gekomen. Het RIVM heeft het verwerkingsprotocol dat AVR
heeft opgesteld voor het tijdelijk verwerken van SZA goedgekeurd. . Wij zullen u op de hoogte
houden van relevante ontwikkelingen.
Hoogachtend,

mr. A.W. (Adri) Bom - Lemstra

F. (Floor) Vermeulen

Bijlagen:
−
−
−
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Brief toestemming Zavin
Brief toestemming HVC
Brief toestemming AVR

Zie: https://lap3.nl/nieuws/nieuws-2020/covid-19-crisis-afvalverwerking/
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Beslissing van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland

Behandeld door

Geachte heer

Hierbij zenden wij u de beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op uw verzoek van
26 maart 2020 voor de inrichting aan de Baanhoekweg 46 te Dordrecht. Het betreft het verzoek
een tijdelijke verruiming van de opslag van het specifiek ziekenhuisafval (hierna SZA) op het terrein
van HVC.

Inwerkingtreding en bekendmaking
Deze beslissing geldt met ingang van de dag van bekendmaking en duurt uiterlijk tot 1 september
2020 of zoveel eerder als ZAVIN in staat is het droog SZA weer te verwerken.
De beslissing wordt bekendgemaakt door toezending en plaatsing in het Provinciaal blad van
Zuid-Holland en door plaatsing als nieuwsitem op de websites van de provincie, DCMR en OZHZ.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de heer
, telefoonnummer (078) 770 3238.

, telefoonnummer (078) 770 2972 of mevrouw

[_zaaknummer_] / [_dossier_]

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

Directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlage:

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
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Beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Onderwerp
Op 26 maart 2020 hebben wij, Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, een verzoek
ontvangen van ZAVIN B.V. (hierna ZAVIN), voor de inrichting gelegen aan de Baanhoekweg 46,
3313 LP Dordrecht. ZAVIN verzoekt om de opslag van het specifiek ziekenhuisafval (hierna SZA)
op het HVC-terrein tijdelijk te verruimen.
Procedure
Voor het in behandeling nemen van het verzoek en voor de beoordeling daarvan hebben wij
toepassing gegeven aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en aan artikel 5.5 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Naar aanleiding van het ingediende verzoek en de daarbij overgelegde gegevens hebben wij
geoordeeld dat de verschafte gegevens voldoende zijn om een beslissing te kunnen nemen.
Omdat de huidige COVID 19 pandemie snel handelen noodzakelijk maakt, hebben wij
belanghebbenden niet in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen.
Overwegingen ten aanzien van het verzoek
Aanleiding
Door de corona crisissituatie neemt de af te voeren hoeveelheid SZA toe. Vanwege een dreigend
tekort aan speciaal verpakkingsmateriaal (vaatjes) voor het gevaarlijk ziekenhuisafval, heeft IL&T
toestemming verleend dat het zogenaamd “droog ziekenhuisafval” in plastic zakken in afgesloten
bulkcontainers naar ZAVIN mag worden vervoerd. Dit afval kent nog wel steeds een infectierisico.
Dit is een andere verpakkings- en vervoerswijze dan normaal.
Opslag
Door de toename in de hoeveelheid aangeboden ziekenhuisafval is er op korte termijn een grote
behoefte aan extra opslag capaciteit. ZAVIN heeft in overleg een tijdelijk oplossing gevonden op
het terrein van HVC. Al eerder heeft ZAVIN de inrichting vergroot door een deel van het terrein van
HVC te huren. Hiervoor is onlangs een vergunning verleend. Deze vergunning biedt echter nog
steeds onvoldoende ruimte om te kunnen voorzien in de benodigde opslagcapaciteit. Dit is vooral
ingegeven door de verwachting dat de coronacrisis nog enige tijd in beslag neemt.
Afwijken van de vigerende vergunning
De onlangs verleende omgevingsvergunning aan ZAVIN voor de fysieke uitbreiding van de opslag
van (specifiek) ziekenhuisafval voorziet in de opslag van 2x10 20 ft containers met SZA op het
terrein van HVC. Naar verwachting heeft ZAVIN extra ruimte nodig voor de opslag van
bulkcontainers. Deze extra opslag van containers past niet in de vergunningen van ZAVIN noch in
de vergunningen van HVC. Nu het verloop van de crisis moeilijk is te voorspellen, is ook niet met
zekerheid te voorzien hoeveel containers er uiteindelijk op het terrein van HVC worden geplaatst.
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ZAVIN heeft de begrenzing van de opslag op het terrein van HVC middels een schets
weergegeven. OZHZ ziet toe op de wijze van opslag.
Periode
Dit geldt echter enkel gedurende de periode dat ZAVIN de verwerking van het SZA als gevolg van
de COVID 19 pandemie niet aan kan. Afwijken van de geldende vergunningen kan tot uiterlijk 1
september 2020.
Conclusie
Wij stemmen in met de tijdelijke extra opslag van SZA op het terrein van HVC gedurende de
periode dat verwerking hiervan vanwege de COVID 19 pandemie bij ZAVIN niet mogelijk is, doch
uiterlijk tot 1 september 2020.
Beslissing
Gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de algemene volksgezondheid, de
doelmatige verwijdering van SZA) en artikel 5.5 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede gelet
op het verzoek van ZAVIN van 26 maart 2020 besluiten wij niet handhavend op te treden tegen
overtredingen van de Wabo vanwege de tijdelijke extra opslag van specifiek ziekenhuis afval (SZA)
op het terrein van HVC, als gevolg van de COVID-19 pandemie.
Aan deze beslissing verbinden wij de volgende voorwaarden:


Het droge afval wordt overeenkomstig de werkinstructie van IL&T opgeslagen.



De containers mogen niet hoger dan drie worden gestapeld.



Uitsluitend ADR klasse 6.2 wordt opgeslagen in de containers.



Rond de opslag van specifiek ziekenhuisafval moet een WBDBO van 60 minuten zijn geborgd.
Dit kan door middel van bouwkundige voorzieningen en/of door middel van vrije afstand.



De opslag is toegestaan tot uiterlijk 1 september of zoveel eerder als de duur van de huidige
crisis en de tijd die daarna eventueel nodig is om hetgeen is opgeslagen z.s.m. te verwerken.



De containers worden geplaatst boven toereikende bodembeschermende voorzieningen.



De brandveiligheid is geborgd.
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Uw kenmerk
Reactie op
Onderwerp

Beslissing van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

Behandeld door

Hierbij zenden wij u de beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op uw verzoek van
2 april 2020 voor de inrichting aan de Baanhoekweg 40 te Dordrecht. Het betreft het verzoek van
HVC voor een tijdelijke verruiming van de opslag van het specifiek ziekenhuisafval (hierna SZA) op
het terrein van HVC.

Inwerkingtreding en bekendmaking
Deze beslissing geldt met ingang van de dag van bekendmaking en duurt uiterlijk tot 1 september
2020 of zoveel eerder als ZAVIN in staat is het droog SZA weer te verwerken.
De beslissing wordt bekendgemaakt door toezending en plaatsing in het Provinciaal blad van
Zuid-Holland en door plaatsing als nieuwsitem op de websites van de provincie, DCMR en OZHZ.

[_zaaknummer_] / [_dossier_]

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de heer
mevrouw

, telefoonnummer (078) 770 2972 of

, telefoonnummer (078) 770 3238.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

Directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlage:

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
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Beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Onderwerp
Op 2 april 2020 hebben wij, Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, een verzoek
ontvangen van N.V. HVC (hierna HVC), voor de inrichting gelegen aan de Baanhoekweg 40, 3313
LP Dordrecht. HVC verzoekt om de opslag van het specifiek ziekenhuisafval (hierna SZA) op het
HVC-terrein door ZAVIN tijdelijke te verruimen.
Procedure
Voor het in behandeling nemen van het verzoek en voor de beoordeling daarvan hebben wij
toepassing gegeven aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en aan artikel 5.5 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Naar aanleiding van het ingediende verzoek en de daarbij overgelegde gegevens hebben wij
geoordeeld dat de verschafte gegevens voldoende zijn om een beslissing te kunnen nemen.
Omdat de huidige COVID 19 pandemie snel handelen noodzakelijk maakt, hebben wij
belanghebbenden niet in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen.
Overwegingen ten aanzien van het verzoek
Aanleiding
Door de corona crisissituatie neemt de af te voeren hoeveelheid SZA toe. Vanwege een dreigend
tekort aan speciaal verpakkingsmateriaal (vaatjes) voor het gevaarlijk ziekenhuisafval, heeft IL&T
toestemming verleend dat het zogenaamd “droog ziekenhuisafval” in plastic zakken in afgesloten
bulkcontainers naar ZAVIN mag worden vervoerd. Dit afval kent nog wel steeds een infectierisico.
Dit is een andere verpakkings- en vervoerswijze dan normaal.
Opslag
Door de toename in de hoeveelheid aangeboden ziekenhuisafval is er op korte termijn een grote
behoefte aan extra opslag capaciteit. ZAVIN heeft in overleg een tijdelijk oplossing gevonden op
het terrein van HVC. Al eerder heeft ZAVIN de inrichting vergroot door een deel van het terrein van
HVC te huren. Hiervoor is onlangs een vergunning verleend. Deze vergunning biedt echter nog
steeds onvoldoende ruimte om te kunnen voorzien in de benodigde opslagcapaciteit. Dit is vooral
ingegeven door de verwachting dat de coronacrisis nog enige tijd in beslag neemt.
Afwijken van de vigerende vergunning
De onlangs verleende omgevingsvergunning aan HVC voorziet in het verhuren van een deel van
het terrein van HVC aan ZAVIN voor het opslaan van SZA. Naar verwachting heeft ZAVIN extra
ruimte nodig voor de opslag van bulkcontainers. Deze extra opslag van containers past niet in de
vergunningen van HVC. Nu het verloop van de crisis moeilijk is te voorspellen, is ook niet met
zekerheid te voorzien hoeveel containers er uiteindelijk op het terrein van HVC worden geplaatst.
ZAVIN heeft de begrenzing van de opslag op het terrein van HVC middels een schets
weergegeven. OZHZ ziet toe op de wijze van opslag.
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Periode
Dit geldt echter enkel gedurende de periode dat ZAVIN de verwerking van het SZA als gevolg van
de COVID 19 pandemie niet aan kan. Afwijken van de geldende vergunningen kan tot uiterlijk 1
september 2020.
Conclusie
Wij stemmen in met de tijdelijke extra opslag van SZA op het terrein van HVC gedurende de
periode dat verwerking hiervan vanwege de COVID 19 pandemie bij ZAVIN niet mogelijk is, doch
uiterlijk tot 1 september 2020.
Beslissing
Gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de algemene volksgezondheid, de
doelmatige verwijdering van SZA) en artikel 5.5 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede gelet
op het verzoek van HVC van 2 april 2020 besluiten wij niet handhavend op te treden tegen
overtredingen van de Wabo vanwege de tijdelijke extra opslag van specifiek ziekenhuis afval (SZA)
op het terrein van HVC, als gevolg van de COVID-19 pandemie.
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Parallelweg 1

AVR-Afvalverwerking B.V.
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3197 KK BOTLEK ROTTERDAM
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010 - 246 80 00

F
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E

info@dcmr.nl
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Uw kenmerk

Datum

9999173232_9999770918

AVR/SHEQ/2020/40.204

16 april 2020

Contact

Afdeling

Bijlagen

info@dcmr.nl

Reguleren en Advies

-

Onderwerp

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Onderwerp
Op 14 april 2020 hebben wij van AVR Afvalverwerking B.V. (hierna: AVR) voor de inrichting,
gelegen aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek, een verzoek ontvangen om
tijdelijk specifiek ziekenhuisafval (SZA) te mogen accepteren en te verwerken op de roosterovens.
Het betreft COVID 19 gerelateerd afval, dat als gevolg van de huidige corona crisis in grote
hoeveelheden vrijkomt bij onder meer ziekenhuizen en zorgonstellingen. Nadere informatie is
beschreven onder “Overwegingen ten aanzien van het verzoek”.
Het betreft een inrichting voor de verbranding van afvalstoffen.
Procedure
Voor het in behandeling nemen van het verzoek en voor de beoordeling daarvan hebben wij
toepassing gegeven aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en artikel 5.5 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Naar aanleiding van het ingediende verzoek en de daarbij overgelegde gegevens hebben wij
geoordeeld dat de verschafte gegevens voldoende zijn om een besluit te kunnen nemen.
Omdat de huidige COVID 19 pandemie snel handelen noodzakelijk maakt, hebben wij
belanghebbenden niet in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen.

Blad 1 van 4

Ons kenmerk

9999173232_9999770918

Overwegingen ten aanzien van het verzoek
Aanleiding
Door de corona-crisissituatie neemt de af te voeren hoeveelheid SZA toe. Vanwege een dreigend
tekort aan speciaal verpakkingsmateriaal (vaatjes) voor het gevaarlijk ziekenhuisafval, heeft de
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toestemming verleend dat het zogenaamd “droog
ziekenhuisafval” in plastic zakken in afgesloten containers naar ZAVIN mag worden vervoerd. Dit
afval kent nog wel steeds een infectierisico en valt onder SZA met Euralcode 18.01.03*. Dit is een
andere verpakkings- en vervoerswijze dan normaal.
Opslag
De ZAVIN in Dordrecht, waar normaal gesproken het Nederlands SZA in vaatjes wordt verbrand, is
niet ingericht op de verwerking van deze grote hoeveelheden SZA in plastic zakken. Ook de
verbrandingscapaciteit is momenteel een knelpunt. ZAVIN heeft daarom aan de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid (OZHZ) gevraagd of zij op het terrein van HVC (afvalverbranding voor huisvuil)
tijdelijk extra containers met het droog ziekenhuisafval mogen opslaan. OZHZ zal deze extra opslag
toestaan.
Afvoer naar en verwerking bij AVR
ILT heeft ZAVIN de coördinerende rol gegeven voor de verwijdering van het SZA. ZAVIN zelf blijft
zich met name richten op het hoger risico SZA dat in vaatjes wordt aangevoerd.
Ook het droog SZA kan tot infecties leiden. ILT heeft hierover advies ingewonnen bij het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze geven aan dat zelfs na 20 dagen opslag
niet is vast te stellen dat het afval vrij is van infectieus materiaal. Dit betekent dat de stroom droog
ziekenhuisafval als SZA onder Euralcode 18.01.03* blijft vallen.
Omdat de ZAVIN niet is ingericht op de verwerking van deze grote hoeveelheden SZA in plastic
zakken, heeft ZAVIN AVR verzocht om tijdelijk deze stroom droog ziekenhuisafval te gaan
verwerken. AVR heeft hierop een protocol opgesteld om te waarborgen dat deze afvalstroom zo
veilig en verantwoord mogelijk kan worden geaccepteerd en verwerkt op de roosterovens. Dit
protocol is bij het verzoek van 14 april 2020, kenmerk AVR/SHEQ/2020/40.204, gevoegd.
In het protocol staat welke stroom SZA tijdelijk zal worden geaccepteerd en verwerkt.
Samengevat wordt de volgende werkwijze gehanteerd:
1. Droog SZA wordt bij ziekenhuizen, zorginstellingen e.d. in plastic zakken verpakt met een
minimale dikte van 75 μm.
2. Dit afval wordt in gesloten containers naar ZAVIN aangevoerd.
3. ZAVIN voert een check uit op het feit dat het afval in de juiste verpakking zit, gesloten is en
borgt dat dit afval volgens afspraak met AVR 72 uur blijft staan.
4. Afvoer naar AVR gebeurt onder Euralcode 18.01.03* voor verbranding op de roosterovens.
5. Bij AVR wordt het binnenkomende afval gewogen en geregistreerd.
6. Alle betrokken werknemers dragen voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen,
waaronder mondkapjes (FFP2), wegwerpoverall, handschoenen, bril, helm en
veiligheidschoenen.
7. Bij het oprijden op het stortbordes wordt door de Acceptant gezorgd voor minimale drukte.
Blad 2 van 4
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8.

De Acceptant geeft aan welk stortgat moet worden gebruikt en de inhoud van de container
wordt in de afvalbunker gestort.
9. Betrokken werknemers op het stortbordes staan hierbij op afstand en bovenwinds.
10. Het afval wordt met de bunkerkranen direct in een van de afvaltrechters gebracht en niet in de
bunker gemengd met overig afval.
11. Betreffende vrachtauto wordt uitgewogen en reiniging/desinfectie van de container vindt plaats
bij ZAVIN.
12. Het protocol voorziet verder in hoe te handelen bij morsingen en incidenten.
Het protocol is door ons beoordeeld en akkoord bevonden. Wij hebben het protocol ook voorgelegd
aan het RIVM. RIVM heeft op 14 april 2020 laten weten dat ook zij instemmen met het protocol.
Afwijken van de regels
De vigerende vergunning van AVR voorziet niet in de acceptatie en verwerking van afvalstoffen
vallend onder Euralcode 18.01.03*. Op grond van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) is het voor
AVR ook niet mogelijk deze afvalstroom vergund te krijgen voor de huidige installaties.
In het LAP is een calamiteitenregeling opgenomen, waarmee snel tijdelijk kan worden afgeweken
van de minimumstandaard. Op 8 april 2020 is in de notitie COVID-19-crisis en afvalverwerking door
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kenbaar gemaakt dat de COVID-19-crisis voldoet
aan de definitie van een calamiteit zoals bedoeld in het LAP. In deze notitie staat verder dat tijdelijke
opslag van ziekenhuisafval als gevolg van de COVID-19 pandemie onwenselijk is. In deze
uitzonderlijke situatie mag daarom afgeweken worden van de minimumstandaard uit het LAP en kan
een andere verwerkingsmethode worden toegestaan. Dit mag gedurende de crisisperiode, maar
uiterlijk tot 1 september 2020. Deze situatie dwingt ertoe dat gekeken wordt naar uitbreiding van de
verwerkingscapaciteit van het SZA bij andere afvalverwerkers. Verwerken prevaleert daarmee
boven opslag.
Het verbranden door AVR van het SZA in deze uitzonderlijke situatie dient echter hetzelfde doel als
de minimumstandaard, namelijk een doelmatige verwijdering van afval en het voorkomen van
ongewenste effecten voor gezondheid en milieu. Het belang van handhaven van de regels met
betrekking tot de mogelijkheid van acceptatie van bepaalde afvalstromen is daarmee ondergeschikt
aan het belang van de verwerking van het SZA. Dit blijkt eveneens uit de notitie van het ministerie.
Periode
Dit geldt echter enkel gedurende de periode dat ZAVIN de verwerking van het SZA als gevolg van
de COVID 19 pandemie niet aan kan. Hier zal toezicht op worden gehouden door OZHZ. Afwijken
van de minimumstandaard kan tot uiterlijk 1 september 2020. Om te voorkomen dat een knelpunt
ontstaat bij de tijdelijke opslaglocatie van ZAVIN/HVC, willen ZAVIN en AVR in week 16 starten met
afvoer en verwerking.
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Conclusie
Wij stemmen in met de tijdelijke verwerking van droog SZA onder Euralcode 18.01.03* bij AVR
gedurende de periode dat verwerking hiervan vanwege de COVID 19 pandemie bij ZAVIN niet
mogelijk is.
Beslissing
Gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de algemene volksgezondheid, de
doelmatige verwijdering van SZA) en artikel 5.5 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede gelet
op het verzoek van AVR Afvalverwerking B.V. van 14 april 2020, kenmerk AVR/SHEQ/2020/40.204,
besluiten wij niet handhavend op te treden tegen overtredingen van de Wabo vanwege het
verwerken van specifiek ziekenhuis afval (SZA) onder Euralcode 18.01.03*, dat is ontstaan als
gevolg van de COVID-19 pandemie.
Aan deze beslissing verbinden wij de volgende voorwaarden:
1. De verwerking van het SZA mag niet meer overlast veroorzaken dan strikt noodzakelijk is.
2. Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, verstrekt AVR een overzicht van de voorschriften die
noodzakelijkerwijs overtreden worden.
3. Er dient gewerkt te worden volgens het bij het verzoek van 14 april 2020 gevoegde protocol.
4. Deze beslissing geldt tot uiterlijk 1 september 2020 of zoveel eerder als ZAVIN in staat is zelf

het droog SZA te verwerken.
5.
6.
7.
8.

De eerste aanvoer van het afval dient door AVR via een bedrijfsmelding te worden gemeld bij
de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Het einde van de aanvoer en verwerking van het afval dient door AVR via een bedrijfsmelding
te worden gemeld bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.
AVR dient een register bij te houden van de verwerking van de hoeveelheid SZA.
AVR dient een register bij te houden van afwijkingen van het door AVR geleverde protocol,
zoals onvoorziene omstandigheden, incidenten, etc. Deze afwijkingen dienen ook via een
bedrijfsmelding te worden gemeld bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

wnd. directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze beslissing geldt met ingang van de dag van bekendmaking en geldt uiterlijk tot
1 september 2020 of zoveel eerder als ZAVIN in staat is zelf het droog SZA te verwerken.
Indien de dag van bekendmaking valt na 16 april 2020, dan treedt dit besluit met terugwerkende
kracht in werking op 16 april 2020.
De beslissing wordt bekendgemaakt door toezending en plaatsing in het Provinciaal blad van
Zuid-Holland.
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