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Overeenkomst 158 regelende het opslaan van teerhoudend asfalt/asfaltbeton door 

inrichting voor tussenopslag.  

 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

de provincie Gelderland, volgens volmacht van de Commissaris van de Koning in de 

provincie Gelderland rechtsgeldig vertegenwoordigd door…………………, functie……………handelende 

ter uitvoering van het in mandaat genomen besluit van Gedeputeerde Staten d.d. ………….., 

zaaknummer…………… hierna  genoemd “de provincie” 

 

en 

 

naam inrichting voor tussenopslag 

 

 

HEBBEN HET VOLGENDE IN AANMERKING GENOMEN: 

 
A. De provincie heeft circa 1200 km provinciale weg in beheer en onderhoud; 
B. In een gedeelte van deze wegen is teerhoudend asfalt/asfaltbeton aanwezig; 
C. Teerhoudend asfalt/asfaltbeton mag volgens artikel 28 en 29 eerste lid, onder d van het 

Besluit bodemkwaliteit niet hergebruikt worden;  
D. Conform het beleid van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 moet bij wegwerkzaamheden 

teerhoudend asfalt/asfaltbeton afgevoerd worden naar een op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting voor thermische reiniging; 

E.     In de praktijk kan teerhoudend asfalt/asfaltbeton om bedrijfseconomische redenen eerst 
verzameld worden in inrichtingen voor (o.a. tussenopslag) en vervolgens in bulk afgevoerd 
voor thermische reiniging;  

F.     Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het niet mogelijk om aan de 
vergunning van de inrichting voor (o.a.) tussenopslag een voorschrift te verbinden dat 
verplicht alle ontvangen teerhoudende asfalt/asfaltbeton te vervoeren naar een inrichting 
voor thermische reiniging; 

G. De provincie kan niet nagaan of het namens haar aangeleverde teerhoudend 
asfalt/asfaltbeton daadwerkelijk is afgevoerd naar een inrichting voor thermische 
reiniging; 

H. De inrichting voor tussenopslag heeft er belang bij ook het teerhoudend asfalt/asfaltbeton 
van de provincie te mogen opslaan;  

I.     Partijen onderkennen het belang van thermische reiniging van teerhoudend 
asfalt/asfaltbeton en willen de tussenopslag en de afvoer naar een inrichting voor 
thermische reiniging nader regelen in een overeenkomst. 

 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 

Artikel 1 Doel van deze overeenkomst 

 

De provincie en de inrichting voor tussenopslag beogen bij deze overeenkomst afspraken te 

maken over de tussenopslag voor teerhoudend asfalt/asfaltbeton en de daadwerkelijke 

afvoer naar een inrichting voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt/asfaltbeton. 
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Artikel 2 Verplichtingen van de inrichting voor tussenopslag  

 

1  De inrichting voor tussenopslag heeft een vergunning op grond van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht voor onder andere het opslaan van teerhoudend 

asfalt/asfaltbeton en voldoet aan de voorschriften van deze vergunning en aan de 

rechtstreeks voor haar geldende regels. 

 

2 Bij aankomst bij de inrichting van vrachtauto’s met teerhoudend asfalt/asfaltbeton stelt de 

inrichting de ontvangen hoeveelheid vast door de vrachtauto’s met lading en vervolgens 

zonder lading te wegen. Hierbij wordt tevens de locatie van de herkomst van de lading (zowel 

voor provinciale werken als andere werken) en de afvalstroomnummers (welke gekoppeld 

zijn aan Euralcode 17 03 01) geregistreerd. 

 

3 De inrichting garandeert de provincie dat al het binnen de inrichting ontvangen en 

opgeslagen teerhoudend asfalt/asfaltbeton, dus ongeacht de herkomst, zal worden bewerkt 

door middel van thermische reiniging door een erkende bewerker voor thermische reiniging, 

dit is een Nederlandse bewerker of een gelijkwaardige thermische bewerker in het 

buitenland. Alle ontvangen en opgeslagen teerhoudend asfalt/asfaltbeton wordt binnen 1 

(één) jaar na ontvangst door de inrichting aangeboden aan een thermisch reiniger.  

 

4  De inrichting geeft de in lid 3 bedoelde garantie schriftelijk bij inschrijving van aannemers 

op wegenbouwbestekken van de provincie.   

 

5 De inrichting verstrekt jaarlijks voor 31 januari aan de provincie de volgende informatie: 

  

a) een overzicht van de hoeveelheid ontvangen, opgeslagen en aan de thermisch reiniger 

aangeboden teerhoudend asfalt/asfaltbeton over het voorgaande jaar, hetgeen is 

gespecificeerd naar locatie van de herkomst en het afvalstroomnummer; 

 

b) de certificaten van de thermisch reiniger met daarop vermeld het uitgaande 

afvalstroomnummer van de inrichting.  

 

6 De inrichting stuurt de gevraagde informatie binnen de aangeven termijn, zoals benoemd in 

lid 5 van dit artikel, naar post@gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer.  

 

Artikel 3 Verplichtingen van de provincie 

 

1  De provincie verplicht zich om de inrichting voor tussenopslag op te nemen op de lijst van 

door haar erkende inrichtingen voor tussenopslag van teerhoudende asfalt/asfaltbeton bij 

provinciale wegwerkzaamheden.  

 

2  De provincie zal in haar bestekken voor provinciale wegen opnemen dat teerhoudend 

asfalt/asfaltbeton alleen mag worden opgeslagen in een inrichting die genoemd is op de lijst 

van de door haar erkende inrichtingen voor tussenopslag van teerhoudende 

asfalt/asfaltbeton. De provincie zal afvoer van haar teerhoudend asfalt/asfaltbeton naar een 

niet op deze lijst voorkomende inrichtingen niet accepteren.  

mailto:post@gelderland.nl
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Artikel 4 Sanctie  

 

 Indien de inrichting voor tussenopslag zich niet houdt aan één of meer verplichtingen als 

bedoeld in artikel 2, zal de provincie de inrichting voor 5 jaar, vanaf de datum dat de 

provincie de schending van de verplichting heeft geconstateerd, van haar in artikel 3, lid 1 

bedoelde lijst verwijderen. De inrichting zal dan gedurende deze periode niet meer in 

aanmerking komen als tussenopslag voor teerhoudend asfalt/asfaltbeton van provinciale 

wegenbouwwerkzaamheden.  

 

Art. 5 Opzeggen en beëindiging van de overeenkomst 

 

1 Iedere partij heeft de mogelijkheid deze overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Bij opzegging 

is de wederpartij niet schadeplichtig. 

 

2 De overeenkomst eindigt op de datum dat deze door een der partijen schriftelijk is opgezegd. 

Bij beëindiging van de overeenkomst wordt de inrichting per omgaande van de lijst 

verwijderd zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.  

 

3 Bij beëindiging van de overeenkomst blijft de inrichting verplicht om alle teerhoudend 

asfalt/asfaltbeton, die vóór de datum van beëindiging van deze overeenkomst door de 

inrichting zijn ontvangen en opgeslagen te verwerken conform artikel 2 derde lid.   

 

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend, 

 

Arnhem, d.d. ………………….   ………………….., d.d. ………………. 

de provincie    de inrichting voor tussenopslag 

 

 
 

…………………………………   ………………………………………. 
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