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Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2006

Op 3 maart 2003 is het Landelijk afvalbeheerplan 2002–2012 (LAP) in
werking getreden. Op 18 mei 2004 is het LAP voor de eerste keer gewij-
zigd en op 5 mei 2005 voor de tweede keer.

Het LAP moet nu voor de derde keer worden gewijzigd, onder meer als
gevolg van het sluiten van de C2-deponie en van de verbrandingsovens
van AVR-chemie, het openen van de landsgrenzen voor verbranden als
vorm van verwijderen op 1 januari 2007, uitspraken van het Europese Hof
van Justitie en de Raad van State en het wijzigen van het beleid voor het
beheer van specifiek ziekenhuisafval.
De inspraaknotitie voor deze wijziging heeft van 1 juni 2006 tot en met
14 juli 2006 voor inspraak ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode
zijn 29 reacties ontvangen.

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg van 28 juni 2006 bied ik u
hierbij de Nota van aanpassing1 3e wijziging LAP aan. In deze nota zijn in
hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van de inspraakreacties opgenomen, wordt
per hoofdlijn een antwoord op de inspraakreacties gegeven en worden de
consequenties voor het LAP genoemd. In bijlage 3 van de nota wordt
antwoord gegeven op alle afzonderlijke detailreacties en in bijlage 4 zijn
de belangrijkste gewijzigde teksten van het LAP opgenomen. Een aantal
reacties had geen betrekking op onderwerpen die in de 3e wijziging aan
de orde zijn en wordt daarom betrokken bij het opstellen van LAP-2 in
2007/2008.

De Nota van aanpassing zal ik op korte termijn ter notificatie aan de Euro-
pese Commissie sturen. Als deze notificatie leidt tot veranderingen in de
voorgenomen 3e wijziging van het LAP zal ik u hierover informeren.

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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