
v
v

OM n.

8 d, c (wvLI
id 818 kt b 101915.14

spi ttn ff, a d iwvLI
Fw 8** d**id G* I sd* *i di 8 nj* t**p I 8 5043el 1

Alles loopt en sneller dan ds kan het bijna niet.

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberrZ com)

D t : 'dd g18 kt.20193riOPM
A : Bl, M bgl (BS) a,t, B d, C (WVC)
Oad nwrp: FW: Beoordeeld: Ge ijzigde melding oorgenomen toepassing 504391.1

Bg dem.

Groetjes,

Vermnden met BlackBeny Work
(www.blackbenv.com)

Ven :

(ZN) a mnb
D I : vrijdag 18 okt. 2019 31lk PM
A :8 1 g,D (ZN) 0 b
0 d prFWB d Id G ij gd Id g og t p 'g504391.1

Van: (ZN)
Verzonden: vrijde 18 4:54
Aani (ZN);
CC: lbndhaung Bodem (ZN); (ZN); (ON);~ (ZN);
Onderwerpt RE: Eeoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 5tH391.1

(ZN); '~k (ZN)

Geachte melder,

Op 10 oktober 2019 heeft u via het digitale meldpunt bodemkwaliteit mn Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ een melCing ingediend in het kader mn het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).
~ Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 504391.1 en zeaknummer RWSZ2019-00014095-001
~ Het gaat om het nuttig toepassen wn grond enlof baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 reigers het kader grcotschalige toepassing
~ De partij is alkomstig tan Amenkhawnweg 2 te Amsterdam
~ De partij wordt toegepast in het project GBT Cnar de Maas
~ De omwng van de partij is 100 000 ton
~ De periode mn de toepassing is 24 september 2019 tot en met 31 december 2021

Op basis mn gewijzigde inzichten wordt genoemde melding als toereikend beoordeeld.
Deze email teimngt onderstaande beoordeling mn 17-10-2019.

De zompgcht genoemd in het Bbk blijft mn toepassing

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

Als u vagen heeft over deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met (06~.
Ik wrwacht u hiermee toldoende te hebben geinformeerd.

Met vrlendelgke groet,

2 dndri d

F os~e
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Van: (ZN)
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 ID42
Aani Canederzand.nlb 'meldingen@brabob.nl'C:

(ZN); (ZN); (ON); (ZN);~ (ZNB
Onderwerpt FW: Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 50439l.t

(ZNB ~
Geachte melder,

Op 10 oktober 2019 heelt u «ia het digitale meldpunt bodemkwaliteit mn Rikswatemtaat, afdeling Bodem+ een melding ingediend in het kader wn het Besluit Bcdemkwaliteit (hierna BBK).



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

Ten aanzien van uw melding en bijgevoegde dccumenten enlof bewijsmiddelen maak ik de tuigende opmerkingen
~ In de melding wordt aangegeven dat afspraken zijn gemaakt tijdens hel oierleg met RWS. Op basis wn het ontbreken ten een document waarin te herleiden is welke afspraken zijn gemaakt blijft de melding

niet toereikend.
~ Daarnaast onderschrlhen wij de conclusie wn de bijgetoegde notitie vsn Schreurs Mifieuconsult niet Er is geen sprake vsn grond hetgeen wordt bewstigd dcor de analyseresuitaten Granuliet, ook wel

Noordse Leem genoemd, ontstaat bil de winning, het breken en zewn wn pnmair gesteente. De BRL 9321 is uitdrukkelfik niet ten tcepassing op het meteneel vnlkomend lfidens het productieproces wn
granuliet

~ Het bewijsmiddel welke is gelewrd is ontoereikend Het granuliet, genoemd op het procescertificaat BRL 9321 en op de bijbehorende informatie genoemd Ncordse leem, valt niet onder de BRL 9321.

Cerlificenng wn hergebruikl matenaal onder deze beoordelingsnchtliln is niet toegestaan. Klei, testeerde, matensel aficomsttg uit deklagen, fiugsand en dergeliike kunnen niet op basis tan deze
becordelingsnchtlfin worden gecertificeerd. Dit geldt ook ycor steenslag geprcduceerd uit gesteente.

~ Na intern owrieg binnen RWS, blilkt dat nog niet is testgesteld of dit matenaal onder de noemer grond kan vallen

De branche heeft naar aanleiding wn het edves yan de werkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL wor Industriezand en Srind) aan te passen. Deze aanpassing is gestrand in

de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als geinig wn de wfiziging impliwet de definitie wn Louwstof zou worden aangepast. De srgumentenng komt erop neer, dat het niet zo ken zfin dat als le een
bouwstof hebt (gesteente) en dat filn maakt, het Ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet voldoet aan de emissie-eisen, kunnen worden wrmalen om te worden gelewrd als grond
Venolgens heeft de branche een meuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die wnolgens 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 wn de branche wmomen op dit punt.
Omdat dit niet helder is wstgelegd, is dit san ons als bewegd gezag ter becordeling. Een geldig bewfismiddel eis zfinde kouwstof is niet bilgeleterd.

~ Zou (er wel) een geldig bewijsmiddel bfi dil matenaal aanwezig ziin dan willen wil u erop wfizen dst :

Niet alleen de kwaliteit wn het materiaal bepalend is, maar tetons of de toepassing nuttig en functioneel is. Dit is bepaald in anikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dit materiaal is woralsnog conform

milieuwetgevng te betitelen als zilnde afvalstof. Het is een afielstof totdat bewezen is dat dit materiaal correct gekeurd is en de toepassing als nuttig en functioneel wordt gezien .

Gelet op de samenstefilng vsn dit matensal, met een zeer filne fractie, ls het niet uit te sluiten dat dit een wriroebeling teweeg brengen en bestaat eraan wrhoogde kans op cofioidaal gedrag vsn het
materiaal. Daarnaast is dit geen natuurlijk materiaal (slijpsel wn granuliet) wat normaal in deze geconcentreerde hoeteelheden ten natura in de Nederlandse bodem workomt. Wij inden de beoogde
toepassing wn deze afialstof in oppenlaktewater (diepe plas, GB7) met het oog op natuurontwikkeling en grondweterbescherming, niet nuttig en functioneel.

Op grond ten artikel 5 hierwn wordt dit matenaal in de beoogde toepassing als zijnde grond in oppenfaktewster dcor ons afgekeurd.

Het zorgplichtartikel 7 geldt ten alle tijde. Het bewijsmiddel wat gelewrd is dient ook aan te geren dat dit materiaal wnroebeling wn het oppenfaktewater kan wioorzaken, cogoidaal gedrag op termijn
niet uit te sluiten ialt enlof het materiaal nog niet genormeerde stoffen bevat die een probleem kunnen wromzaken, zoals bijv orbeeld sulfaat, barium en calcium. Dit staat niet aangegewn Het
bewiismiddel 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 milngroewn aanwezig is

geweest. Of dit kan worden uitgesloten. Zander gedegen herkomstanalyse dient het gehele stoffenpakket betrokken te worden bij de analyse. Dat betekent ook dat vijgestelde stoffen in Nederland
gewoon meegenomen dienen te worden. Op grond wn ert.7 zorgplicht keuren vsi dit meteneal af.

Daarom wordt uw melding als niet toereikend becordeeld De worgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeien en beschreien duldden niet aan de regels vsn het Bbk. Om uw melding mor toepassing
toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende informatie aan te leyeren. U kunt dit doen dcor, elektronisch va Agentschap NL, een wijziging op uw melding aan te
geren. Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld. Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de werkzaamheden, handelt u in strijd met het Bbk. Indien ik constateer dat u de grond toch
toepast, zal ik gebruik maken wn de mij ter beschikking steende bestuurlfike en/of strafrechtelfike handhavngs middelen.

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

Als u vegen heeft eter deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met ~nv'.ni, 05

Ik yerwecht u hiermee wldoende te hebben gefnformeerd.


