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Van: Brandsen, Cees (WVL)
Verzonden: vrildag 18 oktober 2019 15:26
Aani Splitthoff, Ruud (WVL)
Onderwerpt FW: Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 504391.1

Ruud,

Alles loopt en sneller dan dit kan het bijna niet.

Groeten
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.b lackberrv c om)

T :8 I g,D (ZN) a b
D t m; rijdsg 18 okt. 2019 3:10 PM

: Blom, Mebele (BS) cors.ul&, 0 a dees, Cees (WVL)
0 d ~rpr FW: Beoo deekk Gewrlznde making voo genomen toepsssmg 504391.1

Bij deze.

Groetjes,

Verzonden met BlackBerry Work
(www bjackberry com)

V : (ZN) ~CA ws I

D t : 'dd g 18 kt. 2019 365 PM
A ei Bsuting, Diana (ZN) clr E.nD
Oed nwrp: FW: Beoordeeld: Ge ijzigde melding oorgenomen toepassing 504391.1

Van: (ZN)
Verzonden: vrildag 18 oktober 2019 14:54
Aan: (ZN);
CO (ZN) ; (ON);~ (ZN);
Onderwerp: RE. Eeoordeeldi Gewgzigde melding voorgenomen toepassing SIM39LI

(ZN); '~; (ZN)

Geachte melder,

Op 10 oktober 2019 heeft u via het digitale meldpunt bodemkwaliteit wn Rilkswaterstaat, afdeling Bodem+ een meiding ingediend in het kader sen het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).
~ Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 504391.1 en zaaknummer RWSZ2019-00014095-001
~ Het gaat om het nuttig toepassen wn grond en/of baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 wlgens het kader grootschalige toepassing
~ De psrtil is alkomstig wn Amenkhawnweg 2 te Amsterdam
~ De partij wmdt toegepast in het proleet GBT Owr de Maas
~ De omwng wn de partg is 100.000 ton
~ De periode wn de toepassing is 24 september 2019 tot en met 31 december 2021

Op basis usn gewijzigde inzichten wordt genoemde melding als toereikend beoordeeld.
Deze email wnengt onderstaande beoordeling wn 17-10-2019.

De zorgpkcht gencemd in het Bbk blilg wn toepassing.

Deze e-mail w geen besluit in de zin usn de Awb en kan geen bezwaar op worden gemaakt

Als u vagen heeft owr deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met (06~.
Ik wrwecht u hiermee afdoende te hebben gefnformeerd.

Met vrlendelgke groet,

Eck t t tz dndri d
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Van; (ZN)
Verzonden: donderdag 17 oldober 2019 LL'12
Aant Clnederzand,nlb Cibrabob.nl'C:

(ZN)i (ZN); (ON)l (ZN): ~(ZN):
Onderwerp: FW; Beoordeeld; Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 50439L1

(ZN)l '~'



Het gaat om het nuttig toepassen tan grond enlof baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 reigers het kader grootschalige toepassing
De paml is afkomstig tan Amenkhatanweg 2 te Amsterdam
De partij wordt toegepast in het project GBT Cker de Maas
De omiang van de partij is 100.000 ton

De periode tan de toepassing is 24 september 2019 tot en met 31 december 2021

Ten aanzien tan uw melding en bijgevwgde documenten en/of bewijsmiddelen maak ik de tuigende opmerkingen:
~ In de melding wordt aangegewn dat afspraken zfin gemaakt tijdens het oierleg met RWB. Op basis tan het ontbreken tan een document waarin te herleiden is welke afspraken zijn gemaakt bliifl de melding

niet toemikend
~ Daarnaast onderschrijwn wij de conclusie ian de bi)geweide notitie tan Bchreum Milieuconsult niet. Er is geen sprake tan grond hetgeen wordt betestigd deur de analyseresuitaten. Granuliet, ook wel

Noordse Leem genoemd, ontstaat bil de winning, het breken en zeyan tan pnmair gesteente. De BRL 9321 is uitdrukkelilk niet tan tcepassing op het matenael vnlkomend liidens het productieproces fan
grsnuliet

~ Het bevsjsmiddel welke is geleyerd is ontoereikend. Het granuliet, genoemd op het procescertificaat BRL 9321 en op de bijbehorende informatie genoemd Noordse leem, telt niet onder de BRL 9321.

Certificenng fan hergebruikt mateneal onder deze beoordelingsnchtlijn is niet toegestaan. Klak testeerde, matensel afkomstig uit deklagen, llugsand en dergelilke kunnen niet op basis wn deze
beoordelingsrlchtiljn worden gecertificeerd Dit geldt ook vmr steenslag geproduceerd uit gesteente

~ Na intern tserleg binnen RWB, blijkt dat nog niet is vastgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan wfien.

De branche heeft naar aanleiding wn het edves tan de werkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL vmr Industriezsnd en 9rind) aan te passen. Deze sanpaswng is gestrand in

de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als geurig wn de wiiziglng impliciet de definitie fan bouwstof zou worden aangepast. De argumenteting komt erop neer, dat het niet zo kan zijn dat als je een
bouwstof hebt (gesteente) en dat fij maakt, het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet 4oldcet aan de emissie-eisen, kunnen worden iermalen om te worden getaterd als grond.
Venolgens heelt de branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die ienolgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhouding had ermee te maken dat in deze nieuwe BRL het product zowel
als grond en els bouwstof kon worden toegepast Daarna is er niets meer fan de branche wmomen op Cit punt.
Omdat dit niet helder is tastgelegd, is dit san ons als beycegd gezag ter becordeling. Een geldig bewfismiddel eis zfinde Louwstof is niet bilgeletard.

~ Zou (er wel) een geldig bevsjsmiddel bij dit materiaal aanwezig zijn dan wfilen wij u erop wijzen dat :

Niet eisen de kwaliteit tan het metenaal bepalend is, maar tetans of de tcepassing nuttig en functioneel is. Dit is bepaald in artikel 5 besluit bcdemkwaliteit. Dit metenaal is worelsnog conform

milieuwetgevng te betitelen als zijnde akalstof. Het is een ahalstof totdat bewezen is dat dit materiaal correct gekeurd is en de toepassing als nuttig en functioneel wordt gezien .

Gelet op de samenstelkng tan dit materiaal, met een zeer fijn fractie, is het niet uit te sluiten dat dit een wrtroebeling teweeg brengen en bestaat eraan terhoogde kans op cogoidaal gedrag fan het
matenaal. Daarnaast is dit geen natuurlilk matenaal (sliipsel wn granuliet) wat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden tan natura in de Nederlandse bedam vyorkomt. Wfi enden de beoogde
toepassing fan deze afialstof in oppenlaktewater (diepe plas, GBT) met het oog op natuurontwikkeling en grondweterbescherming, niet nuttig en functioneel.

* Op grond tan artikel 5 hienan wordt dit materiaal in de beoogde toepassing als zijnde grond in opperdaktewater dcor ons afgekeurd
Het zorgplichtartikel 7 geldt ten alle tilde. Het bewfismiddel wst getaterd is dient ook aen te geren dat dit matenaal wrtroetwling wn het oppenlektewater kan taroorzeken, cogoidaal gedrag op tenniln

niet uit te sluiten valt enlof het materiaal nog niet genormeerde stoffen bevat die een probleem kunnen taroorzaken, zoals bijvmrbeeld sulfaat, barlum en calcium. Dit staat niet aangegeven Het
bewilsmiddel is dus ook op dit punt niet compleet . Gelet op het herkomst gebied, wat ons niet bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest ader in de betrefiende mijngroeten aanwezig is

geweest. Of dit kan worden uitgesloten. Zonder gedegen heriiomstanalyse dient het gehele stofienpakket betrokken te worden bfi de analyse. Dat betekent ook dal migestelde stofian in Nederland
gewcon meegenomen dienen te worden. Op grond fan ert.7 zorgplicht keuren vsi dit metenael af.

Daamm wordt uw melding als niet toereikend becordeeld. De vmrgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeien en beschreten ioldoen niet aan de regels tan het Bbk. Om uw melding «rw toepassing
toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende informatie aan te leraren. U kunt dit doen dcor, elektronisch ua Agentschap NL, een wijziging op uw melding aan te
geyen. Deze wfiziging zal door mfi worden beoordeeld. Indien blfikt det u met een ontoereikende melding bent gestart met de werkzaamheden, handelt u in stnld met het Bbk. Indien ik constateer dat u de grond toch
toepast, zal ik gebruik maken vrn de mij ter beschikking staande bestuurlilke enlof strafrechtelilke handhavngsmiddelen

Deze e-mail is geen besluit in de zin tan de Awb en kan geen bezwaar op worden gemaakt.

Als u vegen heeft oyer deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met rws.nt, 05 —~
Ik tarwacht u hiermee toldoende te hebben geinformeerd.


