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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2011Z16159
Vragen van de leden Van Gerven en Jansen (beiden SP) aan de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de verwerking van brandbaar
afval uit Napels (ingezonden 17 augustus 2011).
Vraag 1
Is het u bekend dat de Nederlandse afvalcentrales brandbaar afval uit Napels
gaan verwerken?1
Vraag 2
Betekent het feit, dat Nederlandse afvalcentrales buitenlands brandbaar afval
gaan verwerken, dat er helemaal geen Nederlands brandbaar afval meer
wordt gestort?
Zo nee, hoe gaat u bevorderen dat uit oogpunt van voorkeursvolgorde in de
verwerking van ons eigen afval, brandbaar afval uit eigen land voorrang krijgt
op brandbaar afval uit het buitenland bij het inzetten van de verbrandingscapaciteit?
Vraag 3
Kunt u aangeven hoeveel (m)ton buitenlands afval inmiddels in Nederlandse
afvalcentrales wordt verbrand?
Vraag 4
Kunt u aangeven om welke hoeveelheden brandbaar afval uit Napels het zal
gaan en voor hoe lang de contracten worden afgesloten?
Vraag 5
Wordt met dit Napolitaans afval de totale overcapaciteit van Nederlandse
afvalcentrales ingevuld? Hoeveel overcapaciteit in afvalverbrandingsinstallaties is er momenteel in Nederland en hoe verhoudt zich dat tot de totale
capaciteit in Nederlandse installaties?
Vraag 6
Hoe staat AVR van Gansewinkel er op dit moment financieel voor, nadat zij
vanwege speculatieve overnames enkele jaren geleden bijna failliet ging,
waardoor zelfs de verwerking van het Nederlands afval in het geding kwam?
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Is de verwerking van dit buitenlands afval uit Napels van doorslaggevend
belang voor de financiële positie van AVR van Gansewinkel?
Vraag 7
Welke prijzen worden gerekend voor verwerking van brandbaar afval uit het
buitenland en hoe verhouden die zich tot de prijzen per ton voor de
verwerking van Nederlands afval?
Vraag 8
Gaan Nederlandse afvalcentrales ook ander afval dan brandbaar afval uit
Napels verwerken? Zo ja, om welke afvalstromen gaat het dan precies?
Vraag 9
Hoe vindt in Italië en in Nederland de controle plaats op legaliteit en
samenstelling van de afvalstroom uit Napels? Krijgt de afvalstroom uit
Napels, gelet op de recente geschiedenis van problemen met verwerking in
Italië en de rol van de Italiaanse mafia daarin, extra prioriteit bij controle en
handhaving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
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