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Laten we morgen even bellen inderdaad ik probeer eerst contact te leggen intern RWS, en voor 10 uur jou te bellen.

Van: bor~ru .mm]
Verzonden: maandag 23 september 2019 17:IH
Rent (95)
Onderwerpt FW: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen luepsssing 5IH391.0
tbgerriie: Hoog

Hol~
Zie mail hieronder.

Ikstelvooreventelefonischco tact te hebben.

Ter mfo ik heb het zoivist ook met Ruvd fipfitthoff gedeeld.

Gro t,~
Van. (ON) rw s.nl&

Verzonden: maandag 23 september 2019 ll C4

Aan: meldingen ~rwbrebob.nl&
CC; (ZN) r s.nl&; Handhaving Bodem(ZN)
Ondenverp: Beoordeeld. Nieuwe melding voorgenomen toepessmfi 504391 0

r s.nl&; (ZN) rws. nl &

Geachte melder,

Op 17 september 2019 heeft u Va het digitale meldpunt bodemkwalitelt wn RiJkswaterstaat, afdeling Bodem+ een meldmg ingediend in het kader vvn het Besluit Bodemkwalitelt (hierna BBK).

Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 504391.0 en zaaknummer
Het gaat om het nuttig toepassen vwn grond en/of baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 v&lgens het kader grootschalige toepassing
De partij is afkomstig van Amerikhavenweg 2 te Amsterdam
De partij wordt toegepast in het project GBT (her de Maas
De omvang van de paris is 100.000 ton
De penode van de toepassing is 24 september 2019 tot en met 31 december 2021

Ten aanzien van uw meldrng en bijgemegde documenten en/of bewijsmiddelen maak ik de «vigende opmerkrngen
Het bewijsmiddel welke is gele&urn is ontoereikend Het granuliet, genoemd op het procescertificaat BRL 9321 en op de bijbehorende informatie genoemd Noordse leem, valt niet onder de BRL 9321 Deze
becordelingsnchtlin is niet bedoeld wor msteneal dat een bewerking heelt ondergaan anders dan scheiden, wassen of breken. Certificenng van hergebruikt mateneal onder deze beoordelingsnchtliin is niet
toegestaan. Klei, testeerde, matenaal afkomstig uit deklagen, flugsand en dergeliJke kunnen niet op basis van deze beoordelingsrlchtlijn worden gecertificeerd Dit geldt ook voor steenslag geproduceerd uit

9esteente.
Na intern owrieg binnen RWS, bliikt dat nog niet is vastgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan mfien.

De branche heelt naar aanleiding van het adves van de werkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL vmr Industriezand en Srind) aan te passen Deze aanpassing is gestrand in

de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als geu&lg vvn de wiiziglng impliciet de definitie wn bouwstof zou worden aangepast. De argumentenng komt erop neer, dat het niet zo kan zijn dat als je een
bouwstof hebt (gesteente) en dat fiin maakt, het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet voldoet aan de emissie-eisen, kunnen worden vermalen om te worden gelewrd als grond.
Venolgens heefi de branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die venolgens bii de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhouding had ermee te maken dat in deze nieuwe BRL het prcduct zowel
als grond als bouwstcl kon worden toegepast. Daarna is er niets meer wn de branche vernomen op dit punt.
Omdat dit niet helder is vastgelegd, is drt aan ons als twvoegd gezag ter beoordeling Echter dient er wel een geldrg bewiismiddel aanwezig te zijn
Zou (er wel) een geldrg bewijsmiddel bij drt materiaal aanwezig ziin dan willen wij u erop wijzen dat :

Niet alleen de kwaliteit van het matenaal is bepalend, maar tevens of de Icepassing nuttig en functioneel is . Dit is bepaald in artikel 5 besluit bodemkwaliteiz Dit matenaal is een geiinporteerde afvalstof

uit Noorwegen. Dit matenaal is een ahalstof totdat bewezen is dat dit materiaal nuttig kan worden toegepast .

Gelet op de samenstelkng van dit matenaal, met een zeer lilne fractie, zorgt dit wor variroebeling van het opperuaktewater en verhoogde kans op cogofdeal gedrag van het matenaal. Daarnaast is dit

geen natuurlfik materiaa wat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden,het sliipsel van granuliet, van natura in de Nederlandse bodem vmrkomz Wij vnden het gelet op de beoogde toepassing
In (onder) oppenlaktewater wn deze afvalstof in een diepe plas met oog voor natuuronbmkkeling, niet nuttig en functioneel

Op grond van arukel 5 hienan wordt drt matenaal als beoogde toepassing als zijnde grond in oppenlaktewater door ons afgekeurd .

De zorgplicht artikel 7 geldt ten alle tfide. Het bevrismiddel wat geleverd is dient cok aen te geven det biiworbeeld dit matenaal veriroebeling van het oppenlaktewater kan vercorzaken, cofiofdeel gedrag
op kan treden enlof er nog niet genormeerde stofien een probleem kunnen veroorzaken, zoals bijvmrbeeld sulfaat, barium, calcium en of de pH . DS staat niet aangegeven. Het bewijsmiddel is dus ook
op dit punt niet compleet . Gelet op het herkomst gebied, wet ons niet bekend is, wensen vsi ook te weten of er geen asbest ader in de betrefiende miingroeven aanwezig is geweest. Of dit kan worden
uitgesloten. Zonder gedegen heikomstenalyse dient het gehele stofienpakket betrokken te worden bfi de analyse. Dat betekent cok dat migestelde stofien in Nederland gewoon meegenomen dienen te
worden.

* Op grond vvn artikel 7 vanuit de zorgpficht met oog op wrtroebefing en mogelijk cogdfdaal gedrag van het materiaal keuren wij drt materiaal bij «mrbaat af
Hierbii ml ik opmerken det reacties, eanwgende bevndingen, -onderzcek, -berekeningen, - toetsingen en onderboumngen integraal opgenomen moeten worden in de rapportage. Losbladig aangeleverde
stukken met betrekking op het onderzoek en de rapportage worden niet geaccepteerd.

Daarom wordt uw melding sls niet,toereikend becordeeld. De vmrgenomen wetkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschreven voldoen niet aan de regels van het BBK. Om uw melding voor toepassing
toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, drent u de ontbrekende Informatie asn te levamn U kunt dit doen dcor, elektronisch va Agentschap NL, een vvjziging op uw melding aan te
geven Deze wiiziging zal door mij worden beoordeeld Indren blijkt dat u met een ontoereikende meldrng bent gestart met de werkzaamheden, handelt u in strlid met het BBK Indren ik constateer dat u de grond toch
toepast, zal ik gebruik maken ven de mij ter beschikking staande bestuurliike enrof strafrechteliike handhavngsmiddelen.

Deze e-mail is geen besluit in de zin ven de AWB en ken geen bezwaar op worden gemaakt.

Als u vagen heeft r&er deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met rws,nl, 05 ).

Ik wrwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.


