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Geachte heer Vos,

Op 19 december 2019 hebben wij uw e-mailbericht ontvangen waarin u aangeeft een aantal vragen te
hebben naar aanleiding van de beoordeling van de toegezonden partijkeuring ('apport partijkeuring Besluit
bodemkwaliteit Graniet Import Benelux BV Amerikahavenweg 2 te Amsterdam'et kenmerk 201943626 van
12 november 2019, opgesteld door GRS Milieu). Op 6 januari 2020 gaf u aan dat op 23 december 2019
telefonisch contact te hebben met de heer Mul omtrent de beoordeling. Naar aanleiding van uw e-mailbericht
het volgende.

In onze brief van 18 december 2019 (kenmerk ODH-2019-00134989) hebben wij geconcludeerd dat de
partijkeuring niet voldoet als milieuhygienische verklaring voor het toepassen van de partij microzand, zoals
gemeld onder meldingsnummer 496322.0. Bodem+ heeft ons gewezen op de mogelijkheid dat in partijen
microzand (poly)acrylamide aanwezig kan zijn. Deze stof komt voor op de lijst van zeer zorgwekkende
stoffen (ZZS) en daarom dient de partij aanvullend te worden onderzocht op de aanwezigheid van
(poly)acrylamide.

Inmiddels hebben wij aanvullende informatie ontvangen van Bodem+, waaruit blijkt dat de gemelde partij

microzand onverdacht is op het voorkomen van (poly)acrylamide. Er is een keuring van een partij microzand
bekend van dezelfde producent, waaruit blijkt dat de onderzochte partij geen (poly)acrylamide bevat.
Aangezien (poly)acrylamide niet van nature voorkomt in microzand kan de gemelde partij microzand als
onverdacht worden beschouwd.

Geconcludeerd wordt dat:
de gemelde partij microzand, onder nummer 496322.0, onverdacht is op het voorkomen van
(poly)acrylamide;
dat de kwaliteit van de partij voldoet aan de voorwaarden voor toepassing op de gemelde locatie.

Voor het transport van afvalstoffen, waaronder hergebruiksgrond, zijn ongeacht de kwaliteit van de grond
altijd begeleidingsbrieven noodzakelijk.
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Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de toepassing te kunnen uitvoeren.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit het briefhoofd. Wij verzoeken u

daarbij het zaaknummer te vermelden.

Burgemeester en wethouders van Rijswijk,
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