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   BELEIDSPLAN NVPG 2013-2016 
 
 
NEDERLANDSE VEREINIGING VAN PROCESMATIGE GRONDBEWER KINGSBEDRIJVEN 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE VAN DE VERENIGING 
De vereniging van procesmatige grondbewerkingsbedrijven is een overkoepelend orgaan van 
bedrijven en heeft als doel de belangen van haar leden en van de gehele sector van bewerking van 
verontreinigde grond-/baggerspecie/oude spoorballast en overige minerale afvalstoffen te behartigen. 
De vereniging is opgericht in 1984 en beoogt vanaf haar oprichting om een gezamenlijke visie te 
formuleren om zo daadkrachtelijk de branche te vertegenwoordigen. De aangesloten leden vormen 
een representatief beeld voor de Nederlandse markt op het gebied van reiniging/bewerking van 
verontreinigde grond, verontreinigde baggerspecie, verontreinigde oude spoorballast en overige 
minerale afvalstoffen. Circa 90% van het jaarlijks Nederlands aanbod wordt door de leden van de 
NVPG gereinigd/bewerkt. De vereniging streeft naar een gelijk speelveld voor alle bedrijven en is een 
voorstander van uniforme voorschriften in vergunningen. De vereniging vertegenwoordigt de branche 
door deelname in verschillende commissies. Zij neemt deel aan diverse overlegvormen met de 
overheid. De vereniging initieert nieuwe ontwikkelingen en opwerking van verontreinigde minerale 
afvalstoffen tot hoogwaardige secundaire grond- en bouwstoffen. De activiteiten van de leden 
vertegenwoordigen alle soorten van de operationele reiniging-/bewerkingstechnieken. 
 
 
DOELSTELLINGEN 
1. Verontreinigde grond, verontreinigde baggerspecie, verontreinigde oude spoorballast en 

verontreinigde minerale afvalstoffen vormen de grondstoffen (ingangsproducten) voor de 
opwerking tot gekwalificeerde secundaire grond- en bouwstoffen. Doelstelling van de 
reiniging/bewerking om de verontreinigde grond, verontreinigde baggerspecie, verontreinigde 
oude spoorballast en overige minerale afvalstoffen is: 

• reinigen en/of opwerken voor vrij toepasbare gecertificeerde producten ter 
vervanging van primaire grondstoffen voor de grond-/weg- en waterbouw; 

• reinigen en/of opwerken tot hoog gekwalificeerde secundaire grondstoffen ter 
vervanging van primaire grondstoffen bij de productie van betonelementen, 
betonmengsels en asfalt. 

Bij de reiniging/bewerking wordt gebruik gemaakt van alle bewezen effectieve reiniging-
/bewerkingstechnieken, zoals thermische reiniging, extractieve reiniging, gravitatieve 
scheiding, biologische reiniging, droog zeven en immobilisatie.  

 
2. De NVPG streeft naar een gelijk speelveld voor alle soortgelijke bedrijven in Nederland en is 

een voorstander van uniforme voorschriften in vergunningen. De NVPG levert een functionele 
bijdrage bij het onderhouden en/of vernieuwing van de richtlijnen door deelname in 
verschillende commissies en het College van Deskundigen van het SIKB.  

 
3. De activiteiten van de leden van de NVPG zijn erop gericht om een essentiële bijdrage te 

leveren aan het ontwikkelen van duurzame technologieën en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Hierbij wordt beoogd de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van de 
opwerking verontreinigde grond, verontreinigde baggerspecie, verontreinigde oude 
spoorballast en overige minerale afvalstoffen, volgens de richtlijn “Herstel en beheer 
(water)bodemkwaliteit” te verhogen en primaire grondstoffen maximaal te vervangen door 
kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen.  

 
4. De NVPG verzet zich tegen export van verontreinigde grond en/of alle verontreinigde minerale 

afvalstoffen naar landen met een afwijkende minimum verwerkingsstandaard (minder 
stringente) als in Nederland van kracht is. Zij zal zich inspannen om export van deze 
afvalstromen te voorkomen.  
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GEDRAGSCODE 
1. Een lid van de NVPG conformeert zich aan wet- en regelgeving op het gebied van acceptatie 

en verwerking van verontreinigde grond, verontreinigde baggerspecie, verontreinigde oude 
spoorballast en overige verontreinigde minerale afvalstoffen en zullen zich zodanig gedragen 
dat het vertrouwen in de verwerkingsbranche en in hun eigen organisatie toeneemt.  

 
2. Een lid van de NVPG conformeert zich aan wet- en regelgeving op het gebied van afzet en 

toepassing van secundaire grond- en bouwstoffen die voortkomen uit de bewerking van 
verontreinigde grond en/of minerale afvalstoffen. Secundaire grond- en bouwstoffen dienen te 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 
en voorzien te zijn van het betreffende kwaliteitskeurmerk (Certificaat).  

 
3. De leden van de NVPG reinigen en bewerken de hen toevertrouwde verontreinigde grond 

en/of minerale afvalstoffen op maatschappelijk verantwoorde wijze conform de Nationale 
beoordelingsrichtlijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende wettelijke en 
milieuhygiënische normen. De leden vermijden het aangaan van verplichtingen die dit streven 
in gevaar brengen.  

 
4. De leden werken conform de vigerende vergunningen, een gecertificeerd kwaliteitssysteem 

van Milieuzorg, een kwaliteitsmanagement systeem en de actuele Nationale 
beoordelingsrichtlijnen. Zij zijn in het bezit van de noodzakelijke vergunningen en de 
Ministeriële erkenningen.  

 
5. In onderlinge samenwerking van de leden wordt onderzoek verricht naar innovatieve en 

nieuwe reiniging-/bewerkingstechnieken met tot doel tot een continue verbetering van de 
gereinigde producten en/of bewerking van “nieuwe” minerale afvalstoffen.  

 
 
MISSIE EN ACTIES 
1. Om de continuïteit van de ondernemingen (het aanbod van verontreinigde grond zal naar 

verwachting in de loop der tijd afnemen) te waarborgen zal, naast de continuering in de 
opwerking van de huidige afvalstoffen, onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden van 
opwerking van “nieuwe” verontreinigde minerale afvalstoffen en/of residuen tot hoogwaardige 
secundaire grond-/bouwstoffen. De bewerking van deze afvalstoffen hebben primair tot doel 
om hoogwaardige gecertificeerde secundaire grond-/bouwstoffen te produceren en hierdoor 
het gebruik van primaire grond-/bouwstoffen te beperken.  

 
2. Informatie te verstrekken aan zowel de burger als private en publieke instellingen dat 

oplossingen door middel van grondbewerking duurzaam zijn, daarom geen nazorg behoeft, 
geen beperkingen kennen in het toekomstig gebruik en qua prijsstelling zeker kunnen 
concurreren met andere denkbare oplossingen. Het slechts treffen van beheersmaatregelen 
bij risicovolle bodemlocaties zijn kostbaar en brengen het gevaar mee dat wenselijke 
oplossingen naar de lange termijn worden doorgeschoven. Hierbij zal worden gestreefd naar 
een optimale en doelgerichte informatieverstrekking naar opdrachtgevers en/of bevoegde 
gezagen.  

 
3. Gezamenlijk met andere brancheorganisaties zal invulling gegeven worden om de “Green 

Deal”, tussen het Ministerie van I&M en de Afvalenergiecentrales, tot verduurzaming en 
nuttige toepassing van AEC bodemas, te realiseren. De NVPG beoogt hierdoor invulling te 
geven aan het overheidsbeleid om te komen tot een verduurzaming van de maatschappij. In 
onderlinge samenwerking met de overheid zullen knelpunten worden weggenomen en 
toepassingen worden gezocht naar hoogwaardig opgewerkte producten uit AEC bodemas.  
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4. Het bevorderen en promoten van het gebruik van de geproduceerde hoog gekwalificeerde 

secundaire grondstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen. Ongeacht het feit dat deze 
secundaire grondstoffen voldoen aan de milieuhygiënische kwaliteit van het Besluit 
bodemkwaliteit en de civieltechnische eisen, wordt bij de afzet van deze producten in de markt 
hinder ondervonden. Deels wordt dit veroorzaakt door het ontbreken van de noodzakelijke 
kennis en deels uit onwil. Doelstelling is de toepassing van secundaire grond/bouwstoffen te 
bevorderen in het kader van verduurzaming van de maatschappij. 

 
5. Kennis en informatie beschikbaar stellen aan het Ministerie van I&M, AgentschapNL en 

andere overheidsinstanties omtrent operationele bewerkingstechnieken en toepassingen. 
NVPG neemt hiervoor deel aan de Taskforces van de evaluatie Besluit bodemkwaliteit en 
andere overlegorganen. Zij levert informatie voor het in stand houden en verbetering van de 
Beoordelingsrichtlijnen. 

 
 
 
COMMUNICATIE EN ORGANISATIE 
De NVPG maakt voor het behartigen van haar belangen gebruik van een externe directeur/secretaris. 
Het kantoor van de NVPG is gevestigd te Dordrecht. De directeur/secretaris is het centrale 
aanspreekpunt van de vereniging en vertegenwoordigt de NVPG in diverse werkgroepen en/of 
commissies. De vereniging bestaat uit een bestuur (voorzitter en bestuursleden) en leden. Afhankelijk 
van de actuele onderwerpen kunnen door het bestuur commissies worden aangesteld. In deze 
commissies zijn medewerkers vertegenwoordigd van haar leden. De betreffende commissieleden zijn 
deskundig voor de behandeling van de betreffende onderwerpen. Per kalenderjaar worden tenminste 
vier bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen gehouden. Op verzoek van leden en 
afhankelijk van de te behandelen onderwerpen kan de frequentie worden verhoogd. In de 
ledenvergaderingen vindt een terugkoppeling van haar vertegenwoordigingen in 
werkgroepen/commissies, worden recente ontwikkelingen behandeld in het kader van de wet- en 
regelgeving, vindt een evaluatie plaats van de marktontwikkelingen en wordt de financiële staat van 
de vereniging behandeld. Het bestuur van de NVPG heeft tenminste 2 maal per jaar overleg met 
AgentschapNL.  
 
 
FINANCIËLE MIDDELEN 
Sinds de oprichting van de NVPG bestaat de structuur met betrekking tot de inkomsten van de 
vereniging uit een vaste basiscontributie voor ieder lid en een afdracht per gereinigde. Deze afdracht 
is zowel geminimaliseerd als gemaximaliseerd. De uitgaven vloeien voort uit de invulling van het 
beleidsvoornemen. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld in de laatste ledenvergadering van ieder 
kalenderjaar. 
 
 
 
HET BESTUUR EN LEDEN 
 
 
Dordrecht, 19 maart 2013  
 
 
 


