
10.2ieVan: Brandsen, Cees (WVL) & grws.nl&
Verzonden: donderdag 5 december 2019 19:27
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) & Cmrws.nl&

Onderwerp: RE: Advies granuliet. Bodemsignaal indienen of niet?

Ruud,

Goed plan, pak ik op.

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Datum: donderdag 05 dcc. 2019 7:24 PM
Aan: Brandsen, Cees (WVL) rws. nl&

Onderwerp: RE: Advies grauuliet. Bodemsignaal indienen of niet?

Hoi Cees

Ook voor mij een ingewikkeld verhaal.

gewoon echt niet.
Ik weet het

Wat ik wel weet is dat het blijven napluizen en zoeken disproportioneel lijkt tov het
veronderstelde risico dat ik ook helemaal niet ken.

Mij lijkt dat we een stap zetten via') overleg Diana en jou en dat jullie komen tot de bepaling van een eindpunt in dit proces qua
onderzoek nd stof Granuliet.
2) een afspraak tussen Diana en jou over hoe het gevoel van ongemak weg te nemen via een
soort check op het proces (bv via CFO controller RWS niveau?) incl check op het nog te
creeren en te calibteren model voor een te meten stof

Nb integriteit kan mijns inziens nu nog niet en niet door ZN en / of WVL onderzocht worden.

Tenzij jij duidelijk aanwijzing ziet daartoe.

Ff over sparren ook.

Groet

Ruud

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)



c rws.nl&Vont Brandsen, Cees (WVL)
Datum: donderdag 05 dec. 2019 6:42 PM
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) & Qtws.nl&
Kopie: (WVL) &,rws.nl&,

a,rws.nl&
Onderwerp: RE: Advies granuliet. Bodemsignaal indienen of niet?

(WVL)

Ruud,

Ik ben het helemaal eens met wat~ en~ zeggen,

Diana.
Er komt een afspraak met

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.btackberrv.com)

atrws.nl&Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Datum: donderdag 05 dec. 2019 5:48 PM
Aan: Brandsen, Cees (WVL) &,a/rws.nl&
Kopie: (WVL) & Rrws.nl&
Onderwerp: FW: Advies granuliet. Bodemsignaal indienen of niet?

Hoi Cees,

Conform afspraak leg ik je onderstaand signaal voor over granuliet.

Groet

Ruud

Van: (WVL)
Verzonden: donderdag 5 december 2019 9:07
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL)
Onderwerp: FW: Advies granuliet. Bodemsignaal indienen of niet?

Dag Ruud,



Ik stuur je deze toch even toe.
ZN ( ) heeft gevraagd of het verstandig is een bodemsignaal in te dienen.
Na overleg met~ en~ onderstaand bericht verzonden (zie bijlage voor~ en

Ik ga er vanuit

Het signaal dat er vanuit gaat is dat sommige mensen blijven zoeken, welke afspraken ook
gemaakt zijn.
Mogelijk moeten we dit ook escaleren.

Van: (WVL)

Verzonden: donderdag 5 december 2019 08:42
Aan: (ZN) & rws.nl&

Onderwerp: RE: Advies granuliet. Bodemsignaal indienen of niet?

Oag ~,
Conclusie nu: geen bodemsignaal indienen

Ik heb naar aanleiding van je mail even contact gehad met~ en ~. Gevoegd bij de
gedachten die ik al had:

~ ~

~ ~ Verder:
~ Q

Afspraak is dat we alle deelresultaten van verificatie-onderzoek afwachten en dan pas resumeren
en handelen.
Dus nu tussentijds al bij ILenT melden zeker niet.

rws. nl &Van: (ZN) &

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 14;32
Aan: (WVL) & rws.nl&

Onderwerp: Advies granuliet. Bodemsignaal indienen of niet'?



Beste~ 10.2.e.
Zoals je weet is er op 30 oktober 2019 is door Rijkswaterstaat Zuid Nederland een
controle uitgevoerd en is in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland conform de
BRL1001, door een BRL1000 erkend bedrijf, Geonius een verificatiebodemonderzoek uitgevoerd.
Van dit onderzoek zijn nog niet alle onderzoeksresultaten ontvangen. Reden hiervan is dat er geen
actieve meetopstelling voor (poly)Acrylamide bij de labs voorhanden is. Deze moet dus eerst
opgesteld, gekalibreerd worden alvorens een meting te kunnen uitvoeren.



Van de resultaten die wel bekend zijn, heb ik de onderzoeksresultaten vergeleken met de gegevens
van het bij de Bbk-melding gevoegde onderbouwing.
Uit de resultaten blijkt:

~ ~ Het certificaat spreekt van een 'geproduceerde industriegrond'ie voldoet aan de eisen
van het Bbk, klasse AW (achtergrondwaarde). Uit het in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid
Nederland uitgevoerde onderzoek blijkt dat voor de parameters nikkel,
minerale olie en barium waardes zijn gemeten die hoger zijn dan klasse AW
(achtergrondwaarde).
~ Op basis van de verschillen in de resultaten kan gesteld worden~

Bij navraag aan WVL ( ) of de interpretatie juist is, is
bevestigd dat dit een juiste interpretatie is.
~ De onderzoeksresultaten moeten in kader van handhaving, op basis van artikel
4.13.1 Rbk, getoetst worden of de waarde de maximale waarde met 1,4 wordt
overschreden. In dit geval de klasse AW (achtergrondwaarde) * 1,4.
~ Voor nikkel en minerale olie wordt de maximale waarde niet met 1,4 overschreden.
~ Voor Barium is geen achtergrondwaarde vastgesteld, wel is er een ingetrokken
interventiewaarde die met meer dan 1,4 wordt overschreden, echter deze geldt pas als er
sprake is van een antropogene herkomst.

i ~ 11

Zoals je bij het eerste bolletje kunt lezen onderschrijft Elmert mijn mening wat betreft het
bodemsignaal. Echter voordat ik een bodemsignaal wil indienen zou ik graag ook jou mening
willen. Met andere woorden onderschrijf je de conclusie of niet?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling Handhaving
Bezoekadres Nijmegen I

Oostkanaaldijk 354a
I

6541 CD Nijmegen I

Bezoekadres Maastricht
I

Avenue Ceramique 125
I

6221KV Maastricht
I

kamer

Postadres
I

Postbus 2232
I

3500GE Utrecht

M +31(0)~6
E @rws.nl
I www.riikswaterstaat.nl
Volg ons op Twitter en Facebook

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat




