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Van: Brandsen, Cees (WVL) & grws.nl&
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 20:19
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) & grws.nl&
Onderwerp: RE: Stand van zaken voorbelasting toekomstige toegangsweg Pasgeld

Ruud,

Je kan morgen bij als je hem spreekt wel aangeven dat d provincie geinformeerd
heeft bij ons en dat onze inzichten ook bij d provincie liggen maar dat die zelf besluiten. Wij
hebben alleen op juistheid van informatie gelet. Niet op de zaak an sich.

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

r rws.nl&Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Datum: maandag 06 jan. 2020 3:02 PM
Aan: Brandsen, Cees (WVL) rws.nl&
Onderwerp: FW: Stand van zaken voorbelasting toekomstige toegangsweg Pasgeld

Hoi Cees,

Gaat over iets geheel anders dan granuliet; vlgs mij de link leggen met~ over deze
specifieke situatie, bodem plus wordt ook genoemd in de mail eronder.

Groet

Ruud

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: rubontru .com&
Datum: maandag 06 jan. 2020 2:08 PM
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) rws.nl&, Brandsen, Cees (WVL)
Onderwerp: Stand van zaken voorbelasting toekomstige toegangsweg Pasgeld

mrws.nl&

Ruud, Cees,

Zie onderstaande mail.

Dit werk is vanochtend stil gelegd.
Het betreft hier een misverstand, wat te doen'?



————— Forwarded message —————

Van: @out(ook.com&

Date: za 28 dec. 2019 om 09:49
Subject: Stand van zaken voorbelasting toekomstige toegangsweg Pasgeld
To: r -@arcadis.com &~ @arcadis.com&,

@van elder.com&,

Cc: r
@vangelder.com&

~ @rijswijk.nl &- -@rijswijk.nl&

Heren,

Via deze e-mail wil ik jullie even op de hoogte van de stand van zaken brengen van de voorbelasting
in Pasgeld (toekomstige toegangsweg). Het volgende is er aan de hand:

Op 12 november 2019 heb ik van ~een partijcertificaat ontvangen van een partij zand die uit
Schotland afkomstig is. Uit het certificaat blijkt onder andere dat er geen PFAS in het zand zit. Ik heb
dit certificaat op 19 november 2019 doorgestuurd naar de ODH (aangezien ik in mijn melding had
aangegeven het certificaat na te zenden).

Op 18 december 2019 kreeg ik een e-mail van (van de ODH) met een brief in de
bijlage. Uit deze brief blijkt dat het certificaat van de partij zand uit Schotland niet in

overeenstemming is met het Besluit Bodemkwaliteit omdat de parameter acrylamide niet is

onderzocht. Waarom het zand op acrylamide onderzocht had moeten worden en vooral waarom de
brief een maand na het toesturen van het certificaat is verstuurd, wordt helaas niet duidelijk.

Ik heb direct geprobeerde helderheid te krijgen bij over deze brief maar begreep
van collega's dat zij inmiddels verlof had en pas de tweede week van januari 2020 weer aanwezig zou

zijn. Na diverse medewerkers van de ODH te hebben gesproken (~) kwam ik op 23 december uiteindelijk uit bij de persoon die de brief van
had getoetst; dat is de heer wist te vertellen dat het certificaat was
doorgestuurd naar Bodemplus voor advies. Bodemplus heeft aangegeven dat er mogelijk acrylamide
kan voorkomen in het materiaal en de ODH heeft dat advies overgenomen mede omdat acrylamide
op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) voorkomt en de provincie hier recentelijk beleid voor
heeft opgesteld.

Ik heb hem via de telefoon de volgende punten aangegeven:

~ Dat ik het onredelijk vind 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 mij niet voldoende duidelijk

is waarom de partij verdacht is op het voorkomen van acrylamide;



~ Dat we niet tussentijds op de hoogte zijn gebracht van het feit dat er een beoordeling door
een derde partij is gedaan en dat ik het daarom onredelijk acht om, een maand na het
versturen van het certificaat, een dergelijke eis op te leggen;

~ Dat ik me grote zorgen maak over de toetsingswaarde. Er is nu namelijk geen toetsingsnorm
waardoor de bepalingsgrens uit het laboratorium leidend is. En aangezien ik op internet
vooral normen vind over acrylamide in de voedingsmiddelen industrie, ben ik bang dat er
ontzettend nauwkeurige meetmethodes zijn ontwikkeld waardoor we altijd wel wat
acrylamide gaan meten. Wat als we bijvoorbeeld 1 microgram per kilogram gaan meten?
De heer ~kon hier niet veel meer over zeggen behalve dat de bepalingsgrens van het
laboratorium inderdaad leidend is;

~ Dat de eis mogelijk kan leiden tot een significante schade post en vertraging in de
herontwikkeling van Rijswijk Buiten.

Ik heb gevraagd om, de eis te herzien. Hij heeft
vervolgens intern overleg gehad hierover en hij gaf aan dat ze, vanwege het nieuwe beleid van de
provincie omtrent ZZS en het advies van Bodemplus, geen andere keuze hadden dan de eis niet in te
trekken (niet exact in die woorden, maar daar kwam het wel op neer).

Ik heb aan duidelijk gemaakt dat ik de situatie snap maar dat deze eis verregaande
consequenties kan hebben; mede omdat de brief zo laat is gekomen.

Het komt er dus op neer dat ik helaas moet adviseren om de werkzaamheden in Pasgeld (ofwel het
aanbrengen van de voorbelasting van de toekomstige toegangsweg) stil te leggen totdat er meer
bekend is over de eventuele aanwezigheid van acrylamide in het zand.

Ik zal 7 januari contact opnemen om verdere vervolgstappen te bespreken.


