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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen offalprobleem molewjukken

Achte hear Veenstra,

Jo skriftlike fragen op grun fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
11 maaie 2018 beantwurdzje wy as neikomt.

Ynliedende taljochting
De LC fan 11 maaie 2018 berjochtet yn twa grutte artikels wiidweidich oer it grutte
Offalprobleem dat Ontstiet by it 6ftankjen fan molewjukken fan keunststof komposyt materiaaL
Der wurdt sa't it liket ek yn Os provinsje yllegaal shreddere komposyt en wjukken stoart. Ut
de reaksje fan it haad Tafersjoch en Hanthavening fan de FUMO docht bliken dat der noch
Onfoldwaande sicht is op de eamst, de omfang en de gefolgen foar it miljeu. De konklOzje fan
de krante liket terjochte: Molenwieken draaien niet circulair'.

Fraach 1:
Is it kolleezje folslein en foldwaande op'e hichte fan de problematyk fan it komposyt Offal fan
molewjukken? Wei& docht dit bliken?

Antwurd fraach 1:
Ja.
Wy binne bekend mei de kwestje fan it op 'en nij bruken fan komposytmateriaal mar binne
fan betinken dat de situaasje no noch net problematysk is.
Foar keunststof komposyt materialen is sektorplan 11 Kunststof en Rubber fan it Landelijk
afvalbeheerplan fan tapassing. De minimale tapassing dy't der yn beskreaun wurdt, is:
andere nuttige toe passing, waaronder hergebruik als brandstof. Op it stuit wurde
heechweardiger tapassings Ondersocht dy't mear sirkuler binne as it ferbranen. Dertroch sil
de miljeubelesting fan it brOken fan sokke kompositen ferbetterje.
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It Ministearje fan Infrastructuur en Waterstaat hat Os yn april fan dit jier wiisd op it risiko dat
dy materialen stoart wurde. De provinsje hat der as it foechhawwend gesach foar stoarten yn
Fryslen lykwols gjin oanfragen foar krigen. Foar sloopfergunnings binne de gemeenten
meastal it foechhawwend gesach. Recyclingbedriuwen (Under provinsjaal foechhawwend
gesach likegoed as gemeentlik) binne ferplichte de Ontfangst fan offalstoffen te melden. Dat
giet op basis fan Euralkoades. Wy hawwe gjin oanwizings dat recyclingbedriuwen harren net
oan dy meldplicht Weide.

Fraach 2:
Kloppet it dat komposyt fan molewjukken in kategoty offal is der't spesjale regels foar filde?
Hokker regels binne dat?

Antwurd fraach 2:
Nee.
Der binne gjin spesjale regels foar kompositen fan molewjukken yn it bysOnder.

Foar keunststof komposyt materialen is sektorplan 11 Kunstof en Rubber fan it Landelijk
afvalbeheerplan fan tapassing. De minimale tapassing dy't deryn beskreaun is, is: andere
nuttige toepassing, waaronder hergebruik als brandstof. Op it stuit wurde heechweardiger
tapassings Ondersocht dy't mear sirkuler binne as it ferbranen. Dertroch sil de miljeubelesting
fan it bruken fan sokke kompositen ferbetterje.

Fraach 3:
Kloppet it wat ien fan de direkteuren fan in recycling bedriuw yn de LC seit, dat de Provinsje
ferantwurdlik is foar it tafersjoch hjirop?

Antwurd fraach 3:
Nee.
Foar de sloop en it krekte 6ffieren fan sloopmateriaal fan wynturbinen troch de sloper is de
provinsje net ferantwurdlik. Sloopfergunnings en it tafersjoch derop leit by de gemeenten.
Foar in grutte groep Offalstoffen (deryn begrepen keunststofkomposyt) bestiet lykas sein in
stoartferbod. De provinsje is foechhawwend gesach foar it &jean fan Ontheffings fan dat
stoartferbod en it tafersjoch Walden op it iennige stoartplak yn 'e provinsje Fryslan (De
Wierde).
Derneist binne wy yn it ramt fan de Wabo (de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
foar de gruttere offalferwurkjende bedriuwen foechhawwend gesach en dermei ferantwurdlik
foar it tafersjoch. Foar lytsere offalferwurkjende bedriuwen is de gemeente foechhawwend
gesach.

Fraach 4:
Kloppet it dat de recycling bedriuwen in meldingsplicht hawwe as der komposyt materialen
oanbean wurde, en dat hjir net oan foldien wurdt.

Antwurd fraach 4:
Recyclingbedriuwen binne ferplichte de Ontfangst fan offalstoffen te melden, mar der binne
Ots0nderings foar guon streamen. Derby wurdt in saneamde Euralkoade brukt, dy't oanjout
wer't de offalstof weikomt. De kodearring hat te krijen mei it type materiaal (bygelyks
komposytmaterialen). Ut de Euralkoade kin net oflaat wurde oft it am sloopte molewjukken
giet.

Wy hawwe gjin oanwizigings dat recyclingbedriuwen harren net oan dy meldplicht helde.
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Fraach 5:
Kinne Jo oanjaan hoe grut oft it miljeuprobleem is, no en yn de takomst?

Antwurd fraach 5:
Nei Cis betinken is de &tier en de ferwurking fan it komposytoffal net echt oars as by oare
offalstoffen. Der wurdt by it beoardieljen fan offalferwurkjende bedriuwen sjoen nei hokker
materiaal deryn komt en wat der dan fierder mei dien wurdt. Lykas at oanjCin is, wurde hieltyd
mear heechweardiger tapassings as ferbraning undersocht, wertrochl de miljeubelesting fan
it bruken fan sokke kompositen ferbetterje sil. Wy hawwe der betrouwen yn dat dat hieltyd
mear op in rendabele wize barre kinne sil, wertroch't de miljeuproblematyk fan kompositen
beheind bliuwe sil.

Fraach 6:
Is it kolleezje mei us lens dat wjukken fan wynturbines fant'it us belied om folslein sirkuler
wurkje te wollen, allinnich noch fan materiaal makke wurde moat dat oantoanber folslein op'e
nij te bruken is by it ofbrekken fan de turbines? Sa ja, watfoar aksjes sille Jo der op
Cindemimme? Kinne Jo oanjaan wat de gefolgen binne, as der bygelyks allinnich noch mei
goed werbrOkber materiaal lykas fleantachaluminium boud wurde mei?

Antwurd fraach 6:
Wy binne fan betinken dat by alle nijbou, oft it no om vvynmanen, huzen of wat oars giet,
safolle mooglik rekken Walden wurde moat mei de mooglikheden foar it op 'en nij bruken fan
materialen. Lykas earder oanjCin is, betrouwe wy derop dat dat op 'en nij brtaken ek by
kompositen op in hieltyd heechweardiger wize barre sil.

As yn Fryslan foarskreaun wurde soe dat wynmolewjukken fan fleantOchaluminium makke
wurde moatte soene, dan soe dat nei alle gedachten troch de rjochter ferneatige wurde om't
it net strykt mei lanlike en Europeeske noarms en foarskriften.

Fraach 7:
Kinne Jo oanjaan wat de folsleine sirkulere beans is fan komposyt materiaal oer de hiele
libbenssyklus kwa produksje, enerzjyferbrOk derby, de produktive faze en de 6fbraak fan
turbines, fergelike mei oare gaadlike materialen?

Antwurd fraach 7:
Nee, dy ynformaasje hawwe wy net.

Fraach 8:
Troch PS binne betingsten steld oan nij te pleatsen turbines yn de lselmar en by Nil Hiddum
Houw om by de fabrikaazje gjin neodymium te breiken. Fierder is 6fbraak nei 20 jier draaien
in betingst wurden. Hawwe Jo yn dit ferban ek mei de inisjatyfnimmers praat of ofspraken
makke oer in ferantwurde ferwurking fan de restmaterialen ne/it 6ftankjen?

Antwurd fraach 8:
Yn de Samenwerkingsovereenkomst binne wy mei Windpark Fryslen oerienkommen dat dy
har yn har bedriuwsfiering foar wat it Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
oanbelanget, halde sil oan de gedrachsregels sa't dy festlein binne yn de NEN/ISO 26000
noarm. In goede oanpak fan de libbenssyklus mei klam op it op 'en nij bruken fan materiaal
is der eksplisyt Cinderdiel fan.
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Jimme hawwe by wynpark Nij Hiddum-Houw as ranebetingst meijun dat it hiele projekt op in
maatskiplik ferantwurde wize Ontwikkele wurde moat en us opdroegen der sa goed mooglik
op ta te sjen. Wy hawwe fan de inisjatyfnimmers in ferklearring krigen dy't under oare op
ferantwurde keatlingbehear yngiet. Op grim fan dy ferklearring miene wy dat der troch de
inisjatyfnimmers op de goede manier oandacht oan bestege wurdt.
Fierder wize wy jimme derop dat wy yn Os Anterieure Overeenkomst mei de inisjatyfnimmers
fan Nij Hiddum-Houw opnommen hawwe dat de mOnen, neffens de winsk fan de steaten, nei
27,5 jier wer ofbrutsen wurde en net nei 20 jier sa't jimme yn 'e fraach stelle.

Fraach 9:
Sa nee, wolle Jo dan sokke ofspraken meitsje foar de wynparken de r't de provinsje sels by
belutsen is?

Antwurd fraach 9:
Ferwiisd wurdt nei it antwurd op fraach 8. Wy binne fan betinken dat wy dermei 6fdwaande
ofspraken makke hawwe.

Fraach 10:
Achtsje jo it needsaaklik dat de provinsje syn miljeubelied oanskerpet en yntinsivearret
oangeande stoart en ferwurking fan komposyt, glesfezel en keunsthars materialen? Of moat
soks lanlik oppakt wurde?

Antwurd fraach 10:
Materialen lykas kompositen, glestried en keunstharsen wurde net allinne yn Fryslan
ferfongen of sloopt. As der sprake is fan problemen by it ferwurkjen fan dy materialen dan
moat dat lanlik oppakt wurde.

Fraach 11:
Achtsje Jo it mei Os needsaaklik dat it besteande Tafersjoch en Hanthavening troch de FUMO
op dit med oanskerpe wurde moat?

Antwurd fraach 11:
It is in ferantwurdlikheid fan de bedriuwen dy't mai-len slope of ferfange om dat op in goede
manier te slopen en de offalstoffen op in goede manier of te fieren. Tafersjoch op sloop leit
by de gemeenten. Wy hawwe gjin oanwizings dat it tafersjoch Onfoldwaande weze soe.
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Fraach 12:
Binne Jo it — op basis fan de kwealike teneur dy't yn de LC artikels nei foaren komt - mei us
lens dat allinnich al fanut miljeuperspektyf en relatearre oan de provinsjale doe/en mei in
sirkulere ekonomy, de stelling Molenwieken draaien niet circulair' folslein terjochte is?

Antwurd fraach 12:
Nee.
Lykas oanjun yn Os antwurd op fraach 2 wurdt no yn it LAP3 in op 'en nij briiken as 'andere
nuttige toepassingen, waaronder brandstof' foarskreaun. Dermei is der no al sprake fan in
foarm fan op 'en nij bruken en dus sirkulariteit mar dan noch in relatyf leechweardige foarm.
Wy binne der fan oertsjuge dat der as gefolch fan alle Cindersyk creme' letter ek mear
heechweardige foarmen fan op 'en nij brOken komme sille.

Mel rju achtinge,

Deputearrle\ Steaten fan Fryslan,

,dr_s._AA,M7143r6K-Eralsther

R.E. B6uii.1,5,-R1emersma, MBA MOM, sekretaris
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