
Van:
Verzonden :

Aan:
Onderwerp:

(WVL)

zondag 10 november 2019 11:13
(WVL)

RE: Over granuliet
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Ha~,
Ik ben destijds betrokken geweest bij de aanpassing van de Regeling bodemkwahteit op het punt van Barium. Even wat zaken
op een rij en mijn advies in deze:

Oe Regeling bodemkwaliteit is aangepast in het voorjaar van 2009 (in normentabel is als voetnoot opgenomen):
De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in

de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een
antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormagge interventiewaarde voor
barium van 625 ~g d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de intervenffewaarden voor de
meeste andere metalen.

Achtergrond van het uitzetten van de toetsing van Barium aan normen is dat bij de introductie van het Bbk ook het standaard
stoffenpakket is ingevoerd op basis van de verhoogde kans dat Barium boven de achtergrondwaarde werd aangetroffen. Doordat
Barium in dat standaard stoffenpakket werd opgenomen kwam opeens veel informatie beschkbaar over Bariumgehalten in de bodem
Uit die informatie bleek dat Barium in veel gevallen van nature in de bodem voorkwam in gehalten boven de interventiewaarden. Ten
onrechte werden die bodems als ernstig verontreinigd beoordeekl. Om die reden is afgezien van beoordeling aan de norm voor Bar(turk

met uitzondering van die gevallen waarin Barium als gevolg van een bodembedreigende activiteit verhoogd in de bodem werd
aangetroffen.

Zie ook onze FAQ : httnsf/www.bodemntus.nj/onderwernen/wet-reuelaevjnu/bbk/instrumenten/botova/vee)nestelde-vraaen/gia-
inhoudeliik/waarom-ontbreekt-0/

Als je dit gegeven doortrekt naar deze casus ofmeer in algemene zin naar materiaal dat wordt bewerkt voordat het wordt toegepast is

mijn advies om de volgende redeneerlijn te hanteren:

Gr.

NB: destijds heeft voor SCG in 2003 opgetekend wat voor de zogenaamde exoten (minder vaak onderzochte
parameters) gemeten gehaken waren in de NL bodem Daaruit vindt k het volgende over Barium

BARIUM (Ba) 41 Eigenschappen, voorkomen en achrergrondgehaken Eigenschappen Barium heeft atoomnumm r 56, een atoomgewichl van en behoort
tot de aardalkalinx:talen. Barium is afgeleid van het Griekse woord voor zwaar. Gedegen barium is een geelzilver metaal met een soortelijk gewicht van 3.51

gr/cm3 en oxidccrt zccr gemakkelijk. Hct komt niet in mctalhsche vorm voor. In chcnssch gedrag lijkt bariumzccr vccl op calcium cn hct wordt daarom ook
vaak in calciumhoudende mineralen ingebouwd. Het smeltpunt van bariumligt bij 725 C en het kookpunt bij 1640 C. Voorkomen in de primaire omgeving In
de aardkorst concentreert bariumzich in de intermediaire en zure (siliciumrijke) magmarische gesteenten in gehaltes tussen de 400 en 1220 ppm Barium
komt zowel in aparte minemlen als gedissemineerd voor in de primaire omgeving. De belangrijkste bariummineralen zijn bariet BaSO 4, en in mindere mare
witheriet BaCO 3 en sanborniet BaSi 2 0 5. Bariet is een veelvoorkomend gangmineraal dat meestal wordt gevonden samen met hydrothermale
mctaalcrtsafzcttingcn. Gokken hct voorkomen in kalken ofbovenop verwccrde kalken. In Europa komt het onder andere voor in Engeland, Saksen,
Bohcmcn cn Rocmcnia. Witherict is ccn relatiefzcldzaammineraal dat voorkomt in galcnict (PbS) aders. In Europa korst het voor in Hexham
Norlhumberland en Alston Moore in Cumberland in Engeland en bij Leogang in Salzburg. Sanbomiet komt voor langs de randen van granietintrusies
samen met witheriet. Vanwege de gmte ionstraal van barium kan het kaliumvervangen in alkali veldspaten en ijzermica s. Op het totale voorkomen van
s '„: ao A1 ~,' s„1A ~ 3o1o1 'a os x, 3 o i os uo ~ '\0/r xs x, 0 11 so



als zodanig meegenomen in het mechanische verweringsproces. Vanwege het hoge soortelijk gewicht van bariet concentreert het mineraal zich in de
relatief gmve sedimenten. In de secundaire omgeving komt barium dus vooral voor: - diffuus in kleimeineralen als verweringsproduct van veldspaten en
mica s, - diffuus in onvenveerde veldspaten, - als het afzonderlijke mineraal bariet. Achtergrondgehalten In stollingsgesteenten kunnen gehalten
voorkomen van 0 3 tot ppmin respectievelijk dunict en carbonatiet. Deze ges tcentcn zijn voor de Nederlandse geologische omgeving echter van
ondergeschikt belang. Voorde meer gangbare granieten en gabbro s liggen de gehalten gemiddeld rond de 246 en 732 ppm Voor de uitvloeiinggesteenten
ligt dit voor basalt en andes iet bij 246 en 703 ppm Voor zands tenen en grauwackes (kleirijke zands teen) is het wereldgemiddelde 316 ppm en voor schalies
is dit 546 ppm Het bariumgehalte van 504 monsters van ongeconsolideerde sedimenten uit de ondergrond van Noord Brabant varieert van 18 tot 551 ppm
De diepte van deze monsters ligt tussen 0 en 25 m-mv.

Van: (WVL) &

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 12:31
Aan: (WVL) &

Onderwerp: FW: Over granuliet

rws. nl &

rws. nl &

Ba~
Graag eind-middag ofmaandagochtend-vroeg telefonisch contact hierover.

Bvd groet~
Verzonden ns:t BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: (WVL)
Datum: vrijdag 08 nov. 2019 12:14 PM
Aan: (CD)
Kopie : (WVL)
Onderwerp: FW; Over granuliet

mrws.nl&

,rw s.nl&

airws.nl&

Dag W,
Het granuliet verhaal gaat inmiddels verder.

Voorje informatie:
De interpretatie vraag naar grond heeft tot een escalatie tot en met de DG geleid.
Daarop is een brief van Michele naar gegaan (gescand document)

Inmiddels zijn de eerste ladingen de plas ingegaan en is handhaving RWS een verificatie onderzoek gestart.
Grosso modo: alles schoon, behalve Bariumpf

Wellicht herrinner je je dat de Barium norm terzijde is gesteld omdat 80% van de grond in NL er niet aan voldoet.
Met als voetnoot: wat antropogeen is, daarvoor geldt de norm wel.

11.1
Vraag aan jou:

Dringend verzoek is deze vraag met voorrang op te pakken.
HID's en directeuren kijken nog steeds mee.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,



Verzonden: vrijdag 8 november 2019 11:35
Aan: (WVL) &

Onderwerp: Over granuliet
rws.nl&

Hoi~
Zoals vanochtend besproken. Bijgaand analyse verificatieonderzoek granuliet uit beunschip.
Hieronder de agpraken tussen ZN en WVL. Heeft spoed l 11.1

PS : laten we maandag fl koppen bijeen steken.
Groet~
Verzonden met BhckBerry Work
(www.blackberrv.com)

uirws.nl&

a,.rw s. nl&

rws.nl&,
(ZN) & Qrws.uf&

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Datum: donderdag 07 nov. 2019 3:59 PM
Aan: (WVL)
Kopie : Beuling, Diana (ZN)

(Wrws.nl&,

Onderwerp: FW: Over granuliet

mrws.nl&,

Omdat ik vanmiddag niet op kantoor was heb ik mijn MO gevraagd de mail al aan je door te sturen. Hierna hebben
we nog telefonisch contact gehad. Het leek me handig en helder voor iedereen, om dit ook nog even vast te leggen.
Ik heb jou gevraagd om de bijgaande resultaten en conclusies (jundisch) te toetsen, zodat dit een gezamenlijke
conclusie zou zijn. Daarnaast heb ik je gevraagd, wanneer deze waarden/uitkomsten kloppen, welk effect dit heeR
op het aquatisch milieu?
Nu wij deze uitkomsten kennen is voor mij de vraag op enig moment ook relevant, wanneer we deze gezamenlijk
onderschrijven, of en wat de vervolgstappen moeten zijn?
jij vroeg wie onze inhoudelijke expert is waarmee jij, of jouw inhoudelijke experts kunnen afstemmen. Dit is~
We houden contact, hartelijke groet,

May

Van: (ZN) Nanwns Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 14hi01

Aan: (WVL)
Onderwerp: FW: Over granuliet

Op verzoek van May van de Kerkhof stuur ik deze mail door.

m.vr.g r.

088

Van :

(ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 12:11
Aan: Kerkhof, May van de (ZN); (ZN)
Onderwerp: RE: Over granuliet

May en +,
Het enige wat door ons is gecommuniceerd naar WVL is dat aan de 'stofjes'specialist, is medegedeeld
dat het overleg afgelopen maandag niet doorging vanwege het ontbreken van resultaten. En dat we later een
nieuwe afspraak zouden plannen.



Samenoevat (niet elke stof benoemd, maar in oroepen) is opdracht oeoeven om te
Onderzoeksopdracht Resultaat
Sta ndaardpakket 'A'et aanvullende zware metalen 6-11-2019 [1]
Vluchtige aromaten 5-11-2019 [2]
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 5-11-2019 [2]
(a Ikyl] Fe n o Ie n 4-11-2019 [3]
(poly]Acrylamide (Acrylamide (en de afbraakproducten Nog geen
hydrorypropionitril, isobutyronitril, sorbitan-mono-oleaat] en datum, min. 1

acrylonitril. week

onderzoeken:
BOTOVA
6-11-2019 [1]
5-11-2019 [2]
5-11-2019 [2]

Resultaten
In de bijlage zijn de 6OTOVA-toetsen en analyseresultaten weergegeven. De 6OTOVA-toets is een doorrekening van
de analyseresultaten naar een 'standaardbodem'welke wij gebruiken om te toetsen.

11.1
Voorlopige conclusie

Met vriendelijke groet,


