
Van:
Verzonden:
Aan:
CQ
Onderwerp;

~ Bontrup ~CBbontrup.com&
maandag 13 januari 2020 10:49
Sphtthoff, Ruud (WVL)

Brandsen, Cees (WVL)

FW: Stand van zaken voorbelasting toekomstige toegangsweg Pasgeld
10.2E

Ruud,

Zoals je weet heeft de Omgevingsdienst Haaglandenbegin dit]as een ark stil gelegd waargranietzand wordt toegepast. Erzou mogelijk acrylamide inzitten.
Hier wordt door Bodemplus hoogstwaarschijnhjk gedoeld op het gebruik van het Flocculant in granuliet.

In dit geval gaat het over gram at zand, bi] de p reductie daarvan wordt geen floccul ent gebruikt
Ter info; Zoals besproken heeft de door ons gebru kte keurende stantie dat ook laten weten aan de omgevingsdienat van Rijswijk.

Voorde duidelijkheid het Floccul ent "Ecopure" dat bij het bezinkproces van granuhat wordt toegepast is geen ZZS.

1 oxic nl is een professioneel kanmscentrum ten aanzien van gevaarhike stoffen m Nederland.
Zi] kunnen eenvoudig bevestigen dat Ecopure geen gevaarh]ke stof is

GevaarB]k stoffen hebben namelijk op hun MSDS blad een "CAS nummer".

Vani~gontrup
Verzonden: maandag 6januan 2020 14 Cg

Aan: Spl tthoff, R ud(WVL) & Pres.nl&; 'Brandsen, Cees (WVL)'

Onderwerp: Stand van zaken voorbelastmg toekomstige toega ngsweg Pasgel d

s.nl&

Ruud, Cees,

Zie onderstaande mail.

Dit werk is vanochtend stil gelegd.
Het betreft hieraan misverstand, wat te doen?

————— Forwarded message —————

Van: @ontlook.com&
Date: za 29 deo. 20( 9 om 09:49
Subject: Stand van zeken voorbelasting toekomstige toegangsweg Pasgeld

Oc: ~rijswijk nl ~rgswgknl&
avan e]der.com&, Bvan a]dar.oom&

Heren,

Via deze e-mail wil ik ic Bie even op de hoogte van de stand van zaken brengen van de voorbelastmg in Pasgeld (toekomstige toegangsweg). Het volgende is eraan de hand.

Ik heb op 2 juli 2019 een melding gedaan voor het toepassen van 23 400 m3 zand (me ldmg met kenmerk 496322 0). Dat was m de pen ode dat de PFAS panke ]en gmgen spelen waardoor het gebruikeliike
zand van de trechter m at gebruikt kon worden.

Op 12 november 2019 heb ik van~ een partijcertificaat ontvangen van een parti] zand die uit Schotland afkomstig is. Uit het certificaat bhjkt onder andere dat e r geen PFAS m het zand zit. Ik heb dit
certificaat op 19 november 2019 doorgestuurd naar de ODH (aangezien ik in mi]n melding had aangegeven het certificaat na te zenden).

Op 18 december 2019 kreeg ik een e-mail van (van de ODH) met een bnaf in de bijlage. Uit deze bnef b]i]kt dat het certificaat van de partij zand uit Schotland niet m ove ree nstemmmg
is met het Besluit Bode mkwahteit omdat de parameter acry amide niet is onderzocht. Waarom het zand op acryl smid e onderzocht had moeten worden en vooral waarom de brief een maand na het
toesturen van het certificaat is verstuurd, wordt helaas met duidehik

Ik heb direct geprobeerde helderheid te kri]gen bi] over deze brief maar begreep van coBega s dat zi] mmidde l s verlof had en pas de tweede week van ]anuen 2D20 weer aanwezig
zouzijn.Nadva se mede erkersvandeODHtehebbengesproken( )kwamikop23decemberuteindeljkutbijdepersoondedebriefvan evrouw
Veerman had getoetst; dat is .~wist tevertegendathetcertihcaatwasdoorgestuurdnaa Bodemplusvooradvies. Bodemplusheeftaangegevendatermogeliik
acrylamide kan voorkomen in het matenaal en de ODH heeft dat advies overgenomen mede omdat acrylamide op de hjst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voorkomt en de provmae hier recentehik
beleid voor heeft opgesteld.

Ik heb hem v a de telefoon de volgende punten aangegeven:

Dat ik het onredeli]k vmd dat deze eis is opgelegd, nota bene omdat het zand uit Schotland is gekomen om te voldoen aan de PFAS maatregelen;
Dat ik nog nooit te maken heb gehad met de stof acrylamide en mil niet voldoende dui de]i]k is waarom de partij verdacht is op het voorkomen van acryl amide;
Dat we niet tussentijds op de hoogte zijn gebracht van het fe t dat e een beoordeling door een derde partij is gedaan en dat ik het daarom onredelijk acht om, een maand na het varstu en van het
certificaat, een de gelijke eis op te leggen;
Dat ik me grote zorgen maak over de toetsmgswaarde. Er is nu nameliik geen toetsingsnorm waardoor de bepahngsgrens uitbat laboratonum leidend is En aangezien ik op mternet vooral normen
vmd over acrylamide m de voedmgsmiddel e n i ndustne, ben ik bang dat e r ontzettend na uwkeun ge meetmethodes zi]n ontwikkeld waardoor we altijd wel wat acrylamide gaan meten. Wat als we
bi]voorbeeld 1microgram per kilogram gaan meten?

hier niet veelmeer over zeggen behalve dat de ba palingsgrens van het l aboratonum inderdaad leidend is;
Dat de eis mogehjk kan leiden tot een significante schade post en vertragmg in de herontwikkelmg van Ri]swiik Buiten.

Ik heb~ gevraagd om, vanwege bovengenoemde redenen, de eiste herzien. Hi] heeft vervolgens intern overleg gehad hierover en hij gaf aan dat ze, vanwege het nieuwe beleid van de
p ovincie omtrent?ZE en hetadvies van Bodemplus, geen andere keuze hadden dan de eis niet inte t ekken(niet exact in die woorden, aa daar k a het we]op neer).

Ik heb aan d ideliik ge aakt dat ik de situat e snap maar dat deze eis verregaande conseq enties kan hebben; mede omdat de brief zo laat]s gekomen.

Het komt er dus op neer dat ik helaas moet adviseren om de werkzaamheden m Pasgel d (ofwel het aanbrengen van de voorbelastmg va n de toekomstige toegangsweg) stil te leggen totdat er meer
bekend is over de eventuele aanwezigheid van acryl amide in het zand

Ik zal 7 januan contact opnemen om verdere varvolgstappen te bespreken.


