
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

lwvL)
vrijdag 25 oktober 2019 21.52

lWVL)
FW; Beoordeeld: Gewhzigde melding voorgenomen toepassing 504391.1

70

Fjoi~,
Graag vertrouwehjk behandelen..

tk stuur onderstaande mail door zodat je op de hoogte bent; dat je weet wat de gedachte van verschi)jende mensen is en weet wat het
uiteindehjke eindresultaat is geworden..

Goed weekend

Verzonden met BlackBerry Work
(www.bjackberry.com)

Van: (WVL) & @rws.n)&
Datum: vrijdag 25 okt. 2019 5:49 PM
Aan: (WVL) alrws.nl&,
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassmg 504391.1

(WVL) a)rws.n)&

Groet +
Ps laat ~nog aanvullend onderzoek doen.Barium is in ieder geval te hoog . kan dit wel antropogeen noemen,komt uit
nootrwegen tenslotte.& oude tijdelijk ingetrokken interventiewaarde)
Aromaten laat ik nog checken en die polymeer uiteraard.

Handhaving kan niets verweten worden . Directeuren lopen daar gewoon overheen.

Van: Handhaving Bodem (ZN)
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 12:48
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 504391.1

Lees heel onderstaande mail. De mail van + is onze mening in de regio. De mail van ~ is dus op basis van een besluit van
Michelle Blom.

Met vriendelijke groet,

Van: (ZN)
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 14:54
Aan: (ZN); 'nederzand.nl'; 'brabob.nl'



Geachte melder,

Op 10 oktober 2019 heeR u ga het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ een melding ingediend in het kader
van het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 504391.1 en zaaknummer RWSZ2019-00014095-001
~ Het gaat om het nuttig toepassen van grond en/of baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 uslgens het kader grootschalige

toepassing
~ De partij is afkomstig van Amerikhatenweg 2 te Amsterdam
~ De partij wordt toegepast in het project GBT Over de Maas
~ De omvang van de partij is 100.000 ton
~ De periode van de toepassing is 24 september 2019 tot en met 31 december 2021

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

De zorgplicht genoemd in het Bbk blijft van toepassing.

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

Als u vragen heeft eter deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met (06

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben ge/nformeerd.

lvlet vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zuid Nederland
Afdeling NOV (vergunningverlening)
Avenue Ceramique 125 I 6221 KV Maastricht

I
kamer 04

I

Postbus 2232, 3500 GE Utrecht

T 06
F 0884 g

ra rvs. nl

www.nikswaterstaat.nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Van: (ZN)
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 11:42
Aan: @nederzand.nl'; 'meldingen@brabob.nl'C:

Handhaving Bodem (ZN); (ZN); ON); (ZN) ; (ZN) ; (ZN) ;

Onderwerp: FW: Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 504391.1

Geachte melder,

Op 10 oktober 2019 heeft u ga het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ een melding ingediend in het kader
van het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 504391.1 en zaaknummer RWSZ2019-00014095-001
~ Het gaat om het nuttig toepassen van grond en/of baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 ttllgens het kader grootschalige

toepassing
~ De partij is afkomstig van Amerikhatenweg 2 te Amsterdam
~ De partij wordt toegepast in het project GBT Over de Maas
~ De omvang van de partij is 100.000 ton
~ De periode van de toepassing is 24 september 2019 tot en met 31 december 2021

Ten aanzien van uw melding en bijgevoegde documenten en/of bewijsmiddelen maak ik de volgende opmerkingen:
~ In de melding wordt aangegeven dat afspraken zijn gemaakt tijdens het overleg met RWS. Op basis van het ontbreken van een

document waarin te herleiden is welke afspraken zijn gemaakt blijR de melding niet toereikend.



~ Het bewijsmiddel welke is geleverd is ontoereikend. Het granuliet, genoemd op het procescertificaat BRL 9321 en op de bijbehorende
informatie genoemd Noordse leem, valt niet onder de BRL 9321. Certificering van hergebruikt materiaal onder deze
beoordelingsrichtlijn is niet toegestaan. Klei, teelaarde, materiaal alkomstig uit deklagen, flugsand en dergelijke kunnen niet op basis
van deze beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Dit geldt ook izior steenslag geproduceerd uit gesteente.

~ Na intern oterleg binnen RWS, blijkt dat nog niet is vastgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan vallen.

De branche heeft naar aanleiding van het adites van de werkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL vier
Industnezand en —grind) aan te passen. Deze aanpassing is gestrand in de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gemlg
van de wijziging impliciet de definitie van bouwstof zou worden aangepast. De argumentering komt er op neer, dat het niet zo kan zijn
dat als je een bouwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet
ioldoet aan de emissie-eisen, kunnen worden vermalen om te worden gelemrd als grond. Venolgens heeft de branche een nieuwe
BRL opgesteld (BRL 9344), die uenolgens 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 als bouwstof kon worden toegepast. Daarna is er niets meer van de branche vernomen op
dit punt.
Omdat dit niet helder is vastgelegd, is dit aan ons als belegd gezag ter beoordeling. Een geldig bewijsmiddel als zijnde bouwstof is
niet bijgeleierd.

~ Zou (er wel) een geldig bewijsmiddel bij dit materiaal aanwezig zijn dan willen wij u erop wijzen dat :

o Niet alleen de kwaliteit van het materiaal bepalend is, maar teiens of de toepassing nuttig en functioneel is. Dit is bepaald in

artikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dit materiaal is vooralsnog conform milieuwetgeuing te betitelen als zijnde afiralstof. Het is

een afvalstof totdat bewezen is dat dit materiaal correct gekeurd is en de toepassing als nuttig en functioneel wordt gezien .

Gelet op de samenstelling van dit materiaal, met een zeer fijne fractie, is het niet uit te sluiten dat dit een vertroebeling teweeg
brengen en bestaat er een ierhoogde kans op collo/daal gedrag van het materiaal. Daarnaast is dit geen natuurlijk materiaal
(slijpsel van granuliet) wat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden van nature in de Nederlandse bodem wiorkomt. Wij

vinden de beoogde toepassing van deze afiralstof in oppen(aktewater (diepe plas, GBT) met het oog op natuurontwikkeling en
grondwaterbescherming, niet nuttig en functioneel.

o Op grond van artikel 5 hienan wordt dit materiaal in de beoogde toepassing als zijnde grond in oppervlaktewater door ons
afgekeurd.

o Het zorgplichtartikel 7 geldt ten alle tijde. Het bewijsmiddel wat geleierd is dient ook aan te geien dat dit materiaal
vertroebeling van het oppervlaktewater kan ieroorzaken, collo/daal gedrag op termijn niet uit te sluiten valt en/of het materiaal
nog niet genormeerde stoffen bevat die een probleem kunnen iieroorzaken, zoals bijiziorbeeld sulfaat, baiium en calcium. Dit

staat niet aangegeven. Het bewijsmiddel 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 betreffende mijngroeien aanwezig is geweest. Of dit kan
worden uitgesloten. Zonder gedegen herkomstanalyse dient het gehele stolfenpakket betrokken te worden bij de analyse. Dat
betekent ook dat wijgestelde stoffen in Nederiand gewoon meegenomen dienen te worden. Op grond van art.7 zorgplicht
keuren wij dit materiaal af.

Daarom wordt uw melding als niet toereikend beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeien en beschremn
yoldoen niet aan de regels van het Bbk. Om uw melding izior toepassing toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit
Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende informatie aan te loeren. U kunt dit doen door, elektronisch tta Agentschap NL, een wijziging op uw

melding aan te geien. Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld. Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de
werkzaamheden, handelt u in stdijd met het Bbk. Indien ik constateer dat u de grond toch toepast, zal ik gebruik maken van de mij ter
beschikking staande bestuurlijke en/of strafrechtelijke handhauingsmiddelen.

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

Als u vragen heeft uier deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met rws.nl, 06—

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben ge/nformeerd.


