Vrijgekomen asfalt kan prima worden hergebruikt in nieuw asfalt. Dit mag
echter alleen als het vrijgekomen asfalt vrij is van teer. In het verleden werd
teer vaak gebruikt als bindmiddel in asfalt en oppervlakbehandelingen.
Sinds 1995 is dit niet meer toegestaan. Het beleid is er sindsdien op gericht om
teerhoudend asfalt uit de keten te verwijderen. Dit gebeurt door teerhoudend asfalt
thermisch te reinigen. Om te bepalen wat we kunnen doen met het vrijgekomen
asfalt, is het dus van belang te weten met welk asfalt we te maken hebben.
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De herziene publicatie CROW-210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ helpt
bij het vaststellen van de vraag of een
asfaltverharding teerhoudend is of vrij van
teer. Het geeft handvatten om bestaande
wet- en regelgeving praktisch in te vullen.
Zeven protocollen beschrijven alle stappen
vanaf het moment dat een wegbeheerder
besluit werkzaamheden uit te voeren
waarbij asfalt vrijkomt tot en met de
acceptatie bij een verwerkingsinrichting
of inzamelaar. Aan de hand hiervan kan
worden bepaald of een asfaltverharding
teerhoudend is of niet. De publicatie sluit
aan op de Code Milieuverantwoord
Wegbeheer.
Code Milieuverantwoord Wegbeheer
Het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM) is een samenwerkingsverband van alle overheden en instanties
met milieutoezichts- en milieuhandhavingstaken. Deze stelde in oktober 2006
de Interventiestrategie TAG (teerhoudend
asfaltgranulaat) vast. Medio 2007 is de
implementatie van deze interventiestrategie opgestart.
Eén van de producten van de Interventiestrategie TAG is de Code Milieuverantwoord Wegbeheer. Deze code werd
op 25 juni 2008 officieel gestart door
toenmalig Minister van VROM, mevrouw
Jacqueline Cramer. In juni 2008 ondertekenden wegbeheerders de eerste versie
van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer. Daarmee committeerden zij zich

aan de CROW-richtlijn 210 ‘Omgaan met
vrijkomend asfalt - Aandacht voor de
teerproblematiek’. In september 2014
ondertekenden dezelfde wegbeheerders
de tweede versie van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer. De looptijd van
deze versie eindigt op 31 december 2024.
Het beheer van de code is in handen van
CROW. Hierbij werkt CROW samen met
het ’Landelijk Monitoringsoverleg Teer
Asfalt‘. Dit overleg is in 1999 ingesteld als
ondersteunend overleg voor het landelijk
beleid om teerhoudend asfalt uit de keten
te verwijderen. In het overleg zijn vertegenwoordigd het Ministerie van IenM, RWS
Leefomgeving, provincies en gemeenten
en verwerkers van teerhoudend asfalt
alsook CROW, Bouwend Nederland, Unie
van Wetenschappen en BRBS Recycling als
agendalid.
In het overleg is vastgesteld dat diverse
overheden nog niet handelen in overeenstemming met de Interventiestrategie
TAG. De huidige staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, mevrouw Wilma
Mansveld, heeft dan ook de provincies en
gemeenten per brief verzocht vrijgekomen
teerhoudend asfalt te laten verwerken,
zoals landelijk is afgesproken. Het gaat
dan om het daadwerkelijk laten afvoeren
van teerhoudend asfalt naar en laten
verwerken in een thermische verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

september 2015

RAW
In artikel 01.17.05 lid 02 van de Standaard
RAW Bepalingen 2015 is bepaald dat indien
de opdrachtgever het eigendom van
vrijgekomen asfalt via het bestek wil overdragen aan de aannemer of via het bestek
wil vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, bij het bestek de
resultaten van het onderzoek als bedoeld
in CROW-publicatie 210 zijn gevoegd, dan
wel de opdrachtgever de resultaten van
dit onderzoek voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden aan de
aannemer verstrekt. Wanneer uit de
resultaten van het onderzoek blijkt dat
sprake is van teerhoudend asfalt wordt
de bestekschrijver via de RAW-resultaatsbeschrijvingen nog uitsluitend de mogelijkheid geboden dit vrijgekomen asfalt te
laten vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asfalt.
Daarmee wordt bij het gebruik van RAWteksten voldaan aan de Interventiestrategie
TAG.
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