
ïe VAM en het afvalstoffenbeleid
ran Henselmans

Overzicht van het VAM bedrijf te Wijster

Door kritische opmerkingen aan het adres
van de VAM te maken liep men een aantal
jaren geleden gemakkelijk de kans als
'anti-VAM' te worden gebrandmerkt. De
diskussie over afvalverwijdering kwam dan al
gauw in de sfeer van 'vlammers kontra
vammers'. Waarom dergelijke diskussies
gelukkig bijna niet meer voorkomen is
moeilijk te zeggen, misschien omdat er de
laatste tijd geen nieuwe verbrandingsinstallaties
meer worden gebouwd. Het tot stand komen
van de Afvalstoffenwet, waarmee de afval-
verwijdering in Nederland in de toekomst in
grote lijnen is geregeld zal waarschijnlijk
eerder de reden zijn.

Nu deze wet moet worden uitgevoerd
blijkt echter steeds duidelijk dat de wijze
waarop de VAM opereert hierbij problemen
geeft. De eerst verantwoordelijke minister
voor het afvalstoffenbeleid heeft nauwelijks
invloed op het VAM-beleid (een overheids
NV), de planning van de afvalverwijdering in
het kader van de wet wordt door afvoer naar
de VAM bemoeilijkt en de wijze waarop de
VAM het afval verwerkt laat uit milieu-
hygiënisch oogpunt veel te wensen over.
De VAM is natuurlijk niet weg te denken.
Ook in de toekomst kan zij zeker een nuttige
rol vervullen. Er zal dan echter wel zowel in
het beleid van de VAM als in dat van de
betrokken overheden het nodige moeten
veranderen.

Afvalstoffenbeleid
Er wordt in Nederland cirka 4 miljoen

ton huishoudelijk afval geproduceerd.
Ongeveer 20% van deze afvalstroom wordt
door de VAM afgevoerd en verwerkt, cirka
30% wordt verbrand, cirka 1% wordt in
gemeentelijke kompostbedrijven gekompos-

i teerd en de rest, cirka 50% wordt gestort. Het
storten gebeurt voornamelijk op ongekontro-
leerde wijze; hetgeen betekent dat niet of
onvoldoende met bodem- en waterverontreini-
ging en hinder voor de omgeving rekening
wordt gehouden. De voor het afvalstoffen-
beleid verantwoordelijke minister van
Volksgezondheid en milieuhygiëne wil op de
eerste plaats aan deze ongewenste situatie een
einde maken. Helaas wordt hierbij alleen aan
de toepassing van de konventionele methoden
gedacht: verbranden, gekontroleerd storten en
VAM-afvoer. Voorkomen van het ontstaan en
hergebruik van afval dat toch de eerste
beleidsdoelstelling zou moeten zijn en ook de
beste vorm van sanering is komt in het beleid
niet of nauwelijks voor. Ook als het afval
netjes wordt gestort of verbrand zal er toch
een belasting van het milieu optreden en komt
er aan de grootscheepse verspilling van
kostbare grondstoffen en materialen geen
einde. Deze konservatieve aanpak komt ook
niet overeen met het door de lid-staten van de
Europese Gemeenschap aanvaarde tweede
milieu-aktieprogramma. Op 15 juli 1977 is
een EG-richtlijn betreffende afvalstoffen van
kracht geworden. De richtlijn verplicht de
lidstaten maatregelen te nemen ter
bevordering van het voorkomen van afval-
vorming en hergebruik van afvalstoffen.

Het beleid tav. huishoudelijk afval wordt
op basis van de Afvalstoffenwet (Staatsblad
455, 1977; nog niet in werking) gevoerd. De
wet geeft naast een organisatorisch kader voor
de verwijdering van afvalstoffen ook de door
de milieu-organisaties toegejuichte juridische



mogelijkheden om de afvalstroom te
beperken. Aan de provincie is in de wet een
centrale rol toebedacht. Zij dient een plan op
te stellen, waarin oa. wordt aangegeven hoe
de provincie in samenwerkingsgebieden wordt
opgedeeld en op welke manier in zo'n gebied
het afval zal worden verwerkt. Een belangrijk
uitgangspunt van de wetgever is dat het afval
bij voorkeur binnen een samenwerkingsgebied
moet worden verwerkt. Indien afvoer naar een
andere provincie noodzakelijk is (bijv.
VAM-afvoer) dient daarover met het
betreffende provinciaal bestuur overeen-
stemming te bestaan.

De minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne kan richtlijnen vaststellen
omtrent de inhoud van de plannen,
bijvoorbeeld hoe een gekontroleerde
stortplaats moet worden ingericht. Ook kan op
grond van de wet worden bepaald dat
bepaalde komponenten uit het huisvuil
gescheiden moeten worden ingezameld.

Het ontwerp van een plan ligt gedurende
twee maanden ter inzage. Een ieder kan in
deze tijd bezwaren tegen het plan indienen.
Daarna wordt het plan door provinciale staten
vastgesteld, waarna het nog door de Kroon
moet worden goedgekeurd. De gemeenten
binnen een samenwerkingsgebied voeren het
plan uit.

NV Vuilafvoer Maatschappij VAM
De VAM is een overheids NV, ressor-

terend onder het ministerie van Landbouw en
Visserij. De aandelen zijn hoofdzakelijk in
handen van de rijksoverheid. Zij opereert
(binnen haar doelstellingen terecht) als een
zuiver kommerciële onderneming. Haar
voorlichting moet dan ook op de eerste plaats
worden gezien als verkoop bevorderende
reklame. Ruim honderd gemeenten voeren
hun huishoudelijk afval af naar de VAM.
Soms over afstanden van meer dan 200 km

zoals bijv. Den Helder. Het bedrijf is voort-
durend aktief om meer vuil naar zich toe te
halen, waar ook vandaan. Zij wekt daarbij
niet de indruk zich veel aan het belang van
een doelmatige regionale samenwerking op
afvalverwijderingsgebied gelegen te laten
liggen. Nog onlangs bijv. kwam zij met de
gemeente Tietjerksteradeel (Fr.) overeen het
huisvuil af te voeren naar Wijster, terwijl in
de nabuurgemeente Leeuwarden een
verbrandingsinstallatie staat met een grote
overkapaciteit. Een doelmatige planning wordt
voor de provincies door dergelijke kontrakten
wel erg moeilijk.

Dat de wijze waarop de VAM opereert
niet past in het afvalstoffenbeleid blijkt ook
uit de nota naar aanleiding van het
eindverslag van de Eerste Kamer over de
Afvalstoffenwet. Daarin schrijft minister
Vorrink onder meer:
'Bij het afvoeren van afvalstoffen naar andere
provincies - waarbij in eerste instantie aan de
VAM-bedrijven wordt gedacht - is een
belangrijk vereiste dat van deze mogelijkheid
een selectief gebruik wordt gemaakt. Dit
houdt in dat de beschikbare capaciteit van de
VAM-bedrijven in de eerste plaats wordt
gereserveerd voor die regio's waar andere
oplossingen op onoverkomelijke moeilijk-

heden suiten. De bestaande contracten met de
VAM zullen hierbij - uiteraard als regel in
stand moeten blijven. Ten aanzien van het
afsluiten van nieuwe contracten of het voort-
zetten van bestaande contracten na afloop
hiervan zal echter een toetsing aan een aantal
beleidsuitgangspunten moeten plaatsvinden,
zowel op het niveau van de provinciale
planning als bij de goedkeuring van de
plannen door de Kroon. Alleen op deze wijze
zal de beschikbare capaciteit van de
VAM-bedrijven optimaal kunnen worden
benut ten behoeve van gebieden, waarvoor
afvoer naar een andere provincie een reële
noodzaak is'.
En verder:

'Indien verwerking binnen de regio niet te
realiseren is, kan uiteraard ook de mogelijk-
heid tot afvoer naar een andere regio in de
omgeving - binnen de betreffende provincie
of in een aangrenzende provincie - worden
onderzocht. Dit komt dus neer op een samen-
werking tussen meerdere regio's'.

De VAM beschikt over een bedrijf in
Wijster (Drente, 250 ha) en in Mierlo
(Noord-Brabant, 50 ha). De jaaraan voer op
deze bedrijven bedraagt ca. 700.000 resp.
100.000 ton. Van de aanvoer in Wijster wordt
slechts een deel aan het komposteringsproces
onderworpen. Er wordt in totaal ca. 80.000
ton kompost per jaar geproduceerd. Het
resterende afval, ca. 85% van de totale
aanvoer, wordt gestort. VAM-afvoer betekent
dus hoofdzakelijk storten.

Komposteren
Bij de VAM wordt volgens het Van

Maanen-systeem gekomposteerd. Afval wordt
in de openlucht op grote hopen gestort en
blijft ongeveer een half jaar liggen waarna de
gevormde kompost wordt afgezeefd. Uit
milieuhygiënisch oogpunt bezien, zeker in
vergelijking met de kompostering in reaktoren



is dit geen schone methode. Doordat de
samenstelling van het afval gedurende de
laatste jaren sterk is veranderd (meer kunst-
stoffen en glas, minder as en sintels) is het
komposteerbare gedeelte aanzienlijk terug-
gelopen. Was in 1950 nog 85% van het
huishoudelijk afval komposteerbaar, in 1970
was dit gedaald tot 50%. Momenteel bedraagt
het komposteerbare gedeelte niet meer dan
45%.

Het huisvuil is in de loop der jaren ook
steeds 'smeriger' geworden door batterijen,
medicijnen, verfresten, kosmetika, elektro-
technische wegwerpapparaten etc. Dit geldt
ook voor de kompost. Wat betreft het gehalte
aan zware metalen is kompost vergelijkbaar
met zuiveringsslib van huishoudelijke
herkomst. Hoewel het gehalte aan organische
stof van de bodem zeer belangrijk is moet met
de toepassing van deze organische meststoffen
grote voorzichtigheid worden betracht. De

VAM-kompost wordt overigens nauwelijks
(waarschijnlijk ook vanwege de prijs) in de
landbouw afgezet maar hoofdzakelijk in de
siertuin- en rekreatieve sektor. De VAM is
niet van plan haar komposteringskapaciteit
(bepaald door de grote kraan die de hopen
verzet) uit te breiden.

Storten
Het storten van het overgrote deel van

het afval gebeurt op een wijze waarbij geen
handhaving van een zo klein mogelijk stort-
front in acht wordt genomen, geen dagelijks
afdekken van het afval plaatsvindt, stank-
ontwikkeling optreedt en de afvalhopen veel
vogels (meeuwen, kraaien), ratten en insekten
aantrekken. Men moet kontinu aktief zijn om
het vóórkomen van ratten en insekten binnen
de perken te houden. Dat deze wijze van
storten, die bepaald niet overeenkomt met het
gekontroleerde storten, een nadelige invloed
heeft op de bodem en het grondwater blijkt
duidelijk uit onderzoek van het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding te
Wageningen en van het Adviesbureau Arnhem
BV, waarover al in 1975 is gerapporteerd.

Op een diepte van 0,5 a 2 meter beneden het
maaiveld bevindt zich een keileemlaag die
beslist niet ondoorlatend is. In de laag zitten
plaatselijk onderbrekingen en gaten en
scheuren die met zand zijn opgevuld. Naar
schatting de helft van het door het afval sterk
verontreinigde neerslagoverschot (neerslag
minus verdamping), wordt via de keileemlaag
naar de diepere ondergrond afgevoerd. Op een
afstand van 200 m van de stortplaats is op een
diepte van 60-75 m verontreiniging van het
grondwater aangetoond. Deze verontreiniging
is afkomstig van door het afval vervuilde
neerslag van omstreeks 1940.

Het is maw. slechts een kwestie van tijd
dat deze verontreiniging zal toenemen en zich
over een grotere afstand zal verspreiden. De
vervuiling van de laatste tientallen jaren is
onderweg. Het is onbegrijpelijk dat er na
konstatering van deze door onze grootste
nationale vuilstort veroorzaakte ernstige vorm
van bodemverontreiniging nog steeds geen
maatregelen zijn genomen. Er zal toch op zijn
minst een uitgebreid onderzoek naar de
precieze omvang en het verloop van de
verontreiniging moeten komen. Voorts zal de
VAM nu snel moeten worden verplicht aan de
eisen van het gekontroleerde storten te
voldoen.

Hergebruik
Zolang het ontstaan van afval nog niet

kan worden voorkomen zou zoveel mogelijk
naar hergebruik moeten worden gestreefd.
Hergebruik heeft het voordeel dat minder
nieuwe grondstoffen nodig zijn en dat minder
afval behoeft te worden verwijderd. Dit
betekent echter niet dat hergebruik altijd moet
worden toegepast. Bedacht moet worden dat
hergebruikssysteem ook milieuverontreiniging
kan veroorzaken en soms extra veel energie
vraagt bij inzameling en scheiding.
Het hergebruiksbeleid zal dus met onderzoek
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moeten worden onderbouwd. Helaas komt dit
onderzoek niet of slechts traag op gang.

Om papier, glas, metalen ed. uit huisvuil
opnieuw te kunnen gebruiken moeten deze
afvalkomponenten uit elkaar worden gehouden
of uit elkaar worden gehaald. Afvalstoffen
kunnen uit elkaar worden gehouden door ze
gescheiden huis aan huis in te zamelen of
door ze naar inlevercentra of kontainers te
brengen zoals hier en daar met eenmalig glas
gebeurt. In de provincie Brabant zal een
uitgebreid experiment met glasinzameling via
kontainers worden gedaan. Beide methoden
vragen de medewerking van de burger/
konsument. Verzamelde afvalstoffen kunnen
in scheidingsinstallaties uit elkaar worden
gehaald.

Eind vorig jaar kondigde het dochter-

bedrijf van de VAM, VAM Recycling BV,
aan een huisvuilscheidingsinstallatie met een
kapaciteit van 120.000 ton per jaar volgens
het Zweedse Flakt-systeem op het bedrijf te
Wijster te gaan bouwen. In deze installatie
wordt door middel van windzifting papier,
plastic en blik afgescheiden. Teneinde een
goed afgewogen hergebruiksbeleid te kunnen
voeren zal ook met deze vorm van hergebruik
moeten worden geëxperimenteerd. Daarbij
moet wel worden bedacht dat voor zover een
dergelijke installatie al ekonomisch kan
draaien, dit alleen kan als er waardevol afval
verwerkt kan (blijven) worden. Eigenlijk dus
een uitnodiging aan de maatschappij om maar
een grote afvalhoop te maken want de
scheidingsinstallaties halen de waardevolle
bestanddelen er wel weer uit. Dit is in strijd

met wat de eerste doelstelling van het afval-
stoffenbeleid zou moeten zijn, namelijk
voorkomen dat er afval ontstaat.

Waarom de VAM voor het Zweedse en
niet voor het overeenkomstige door TNO met
Nederlands huisvuil ontwikkelde systeem
heeft gekozen, is niet duidelijk. Vermoedelijk
hebben kommerciële motieven bij deze keuze
een belangrijke rol gespeeld. Het
TNO-systeem dat inmiddels door Esmil BV/
Recycling BV is overgenomen is met
financiële steun van de Nederlandse overheid
ontwikkeld. Minister Vorrink antwoordde
mede namens minister Lubbers op Kamer-
vragen dat dit TNO-onderzoek met name is
bedoeld 'om na te gaan of onder Nederlandse
omstandigheden terugwinning van bepaalde
afvalkomponenten na inzameling van huisvuil
zinvol is in tegenstelling tot scheiden aan de
bron'. Een antwoord op deze vraag kan echter
pas worden gegeven als ook gescheiden
inzameling op uitgebreide schaal in de
praktijk is onderzocht.

Inmiddels heeft het Ingenieursbureau Van
der Weg uit Beetsterzwaag aangekondigd een
door Esmil BV te bouwen installatie in
Friesland te gaan exploiteren. Drachten en
Heerenveen zijn als vestigingsplaatsen
genoemd. VAM/Hakt en Van der Weg/Esmil
zijn dus konkurrenten. Het gevaar is groot dat
bij het uitblijven van een aktiever overheids-
beleid de hergebruikssituatie in de toekomst
voornamelijk door kommerciële motieven zal
worden bepaald.

Bij de oudpapier-handel bestaan
bezwaren tegen de scheidingsinstallaties van
huisvuil. Zij vreest dat zij door de papier-
stroom die uit deze installaties komt haar vat
op de markt zal verliezen, waardoor het
voortbestaan van de oudpapier-branche in
gevaar kan komen. Van het Nederlandse
papierverbruik wordt circa 40% hergebruikt in
de vorm van ingezameld oud papier. Dit



Installatie voor het terugwinnen van blik uit huisvuil

percentage kan nog aanzienlijk worden
opgevoerd als er maar een markt voor is. Hier
ligt een belangrijke taak voor de overheid, nl.
het gebruik van recycled papier stimuleren.
Uit verschillende studies komt naar voren dat
voor de papierkomponent uit het afval, ook
uit ekonomische overwegingen scheiding aan
de bron de voorkeur verdient. Als de vrees
van de oudpapier-handel terecht is zal er in
het hergebruiksbeleid terdege rekening mee
moeten worden gehouden.

Is het huidige VAM-bedrijf te Wijster al
geen sieraad in het landschap, door de bouw
van een scheidingsinstallatie met een hoogte
van cirka 30 ni zal het er zeker niet fraaier op
worden. Ook dit is een aspekt dat niet uit het
oog mag worden verloren. Ook op andere
plaatsen in Nederland kan 120.000 ton
huisvuil worden bijeengebracht.

Overheid laat VAM haar gang gaan
Hoe komt het nu dat de VAM het met de

milieuhygiënische konsekwenties van haar
aktiviteiten niet zo nauw neemt en zich
weinig aantrekt van het afvalstoffenbeleid.
In de Raad van Commissarissen bestaande uit
tien leden heeft naast andere betrokken

departementen het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne één
vertegenwoordiger. De invloed van de eerst
verantwoordelijke minister voor het afval-
stoffenbeleid is dus minimaal, waar nog bij
komt dat naarverluidt de gang van zaken bij
de VAM voornamelijk door de direktie wordt
bepaald. Overigens valt niet te bespeuren dat
men zich bij Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne nu zo inspant om deze situatie te
veranderen.

Het VAM-bedrijf te Wijster werkt met
een sterk verouderde Hinderwetvergunning
van omstreeks 1930. Al jaren wordt er
gewerkt aan een herziening van deze
vergunning die door de gemeente Beilen moet
worden afgegeven. Er is dan ook heel wat te
saneren.

Ook in het kader van de Wet op de
ruimtelijke ordening is het VAM-bedrijf niet
geregeld. Aandacht voor de planologische
aspekten van wat toch wel een industriële
aktiviteit op het centraal plateau van Drente
mag worden genoemd zou geen overbodige
luxe zijn. Het is ook nog steeds niet duidelijk
hoe Gedeputeerde Staten van Drente zich tov.
de VAM zal gaan opstellen. Laat zij de

bergen tot in de hemel groeien of wil zij de
vuilstroom naar Drente aan banden leggen.
De VAM valt ook onder de Verordening
bescherming grondwaterkwaliteit Drente van
30 mei 1974. De verordening is echter nog
steeds niet toegepast. Al met al levert dit toch
wel het beeld op van een weinig aktieve
overheid die de VAM haar gang laat gaan.

Het is al jaren de wens van de VAM een
derde bedrijf te stichten. Tegen dit verlangen
hoeft geen bezwaar te bestaan mits dit past in
het afvalstoffenbeleid.

Het is duidelijk dat de VAM in haar
huidige vorm en beleid moet worden
aangepast. Dit is niet alleen een zaak die de
VAM aangaat. Ook de betrokken overheden
zullen in dit verband een krachtiger en meer
gekoördineerd beleid moet voeren. Misschien
wordt de wel gebezigde reklameslogan:
'Zo hoeft in Nederland geen afvalprobleem te
bestaan. De overheidsorganisatie met meer
dan 40 jaar ervaring staat voor u klaar', dan
nog eens echt waar. •

Ir. J.V. Henselmans is werkzaam op de afdeling milieu-
bescherming van de stichting Natuur en Milieu te
's Graveland.


