
28 600 XI Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2003

Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2003

Hierbij bied ik u het door mij vastgestelde Landelijk afvalbeheerplan 2002–
2012 (LAP) aan.1 In het plan is het beleid vastgelegd voor het beheer van
alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is.

Het LAP is op 18 november 2002 en 12 december 2002 besproken met de
Vaste Commissie VROM. Tijdens het overleg van 18 november zijn
13 moties ingediend, die op 17 december 2002 in stemming zijn gebracht.
Tijdens deze stemming zijn 3 moties verworpen: 28 600-XI, nrs. 23, 24 en
25.
Van de 10 moties die zijn aangenomen, ondersteun ik er 9, te weten
28 600-XI, nrs. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26 en 83. Voor motie nr. 16 geldt
echter dat ik niet de letterlijke tekst van de motie heb overgenomen in het
LAP, maar een tekst die materieel op hetzelfde neerkomt als de inhoud van
de motie.
Van de 10 aangenomen moties neem ik er één niet over, te weten 28 600-
XI, nr. 22. Ik ben namelijk van mening dat immobilisatie en reiniging van
ernstig verontreinigde grond niet als gelijkwaardig kunnen worden gezien,
zoals in de motie wordt gevraagd. Immobilisatie leidt tot bouwstoffen die
slechts een laagwaardige toepassing kennen, terwijl de toepassingsmoge-
lijkheden voor gereinigde grond veel groter zijn.
Het voorliggende LAP treedt op 3 maart 2003 in werking.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer,
P. L. B. A. van Geel
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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