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Hoi Cees, Ruud,

Mijn beekl waar we nu staan:

Groet~
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: Brsndsen, Cees (WVL)
Datum: maandag 11 nov. 2019 1:24 PM
Aan: (WVL)
Onderwerp: FW; Over granuliet

r rws.nl&

a,rws.nl&

1 0 . 2

Groeten,
Cees

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: (CD)
Datum: maandag 11 nov. 2019 9:10 AM
Aan: (WVL)
Kopie : (WVL)
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11.1

De NvT bij het Bbk (Stb. 2007, nr. 469, p. 69) stelt te dien aanzien :

De basisdefinities zijn gebaseerd op de smnenstelling van het materiaal.
Dc directe herkomst van hct materiaal is daarmee niet bepalend voor de
vraag of er sprake is van grond of baggerspecie. Ook materiaal dat aan de
samenstellin)pkenmerken voldoet, maar dat niet rechtstreeks vrijkomt uit

de bodem, bijvoorbeeld omdat het eerder is toegepast, kan derhalve
onder de definities vallen. Wel zal het atmds gaan om materiaal dat
oorspronkelijk afkomstig is uit de bodem Het moet immers ytan om
materiaal «in een verhoudingen met een structuur zoals deze in de
bodem van nature worden aantptroffen». Met «van nature worden
aangetroffen» wordt niet zozeer gedoeld op de directe herkomst van de

gronddeeltjes, maar op de samenstelling van het materiaal. Het gaat erom

dat het toe te passen product gronddeeltjes bevat (een samenstelling
heeft) welke overeenkomt met gronddceltjcs dic van nature in de bodem
voorkomen en daarmee dat hct toe te passen product dus ook geschikt is

om als bodem te kunnen worden toegepast. Het materiaal hoeft dus niet

rechtstreeks uit de bodem te komen, maar moet wel vergelijkbaar zijn met
materiaal dat recht srmks uit de bodem komt.

19.1 moet deze tekst vermeld worden

Ter illustratie; de wetgever redeneert ten aanzien van Bentoniet en boorgruis in de Nvt (Stb. 2007, nr. 469, p. 72) als volgt:
Boorgruis c» Beuroniei
Boorgruis is niets anders dan grond die is ontgraven door middel van

een boortechniek. Ter voorkommg van het mstorten van het boorgat
wordt boorspoeling gebruikt. Voor de ondiepe boringen is dat vaak

bentoniet (natuurproduct) en voor de diepere boringen wordt vaak een
oliehoudende boorspoeling gebruikt. De olie in hct olichoudendc
boorgruis wordt na het vrijkomen gedestilleerd wasma dus feitelijk de

oorspronkel»k ontgraven bodem resteert. Daar is de conclusie dus dat het

materiaal grond betreft. Het Bentoniethoudende boorgruis, dat tevens
grootschalig vrijkomt bij het horizontaal boren van tunnels en leidingen
wordt veelal teruggewonnen en opnieuw als bentoniet ingezet en de

resterende bentoniet/grondmengsels worden ontwaterd en bevatten dus

gronddelen en bent oniet. Aangezien bentoniet een natuurp roduct is

afkomstig uit de bodem, betreft deze matenaalstroom ook grond. 11.0

Hartelijke groet,
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Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Van: (WVL) &

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

Onderwerp: Over granuliet
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PS: laten we maandag

fl
koppe bijeen steken.

Groet~
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Van: (ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 12:11
Aan: Kerkhof, May van de (ZN); (ZN)
Onderwerp: RE: Over granuliet

May en Rob, 19.1onderstaand
I-let 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.

Dan inhoudelijk op de resultaten die we wel hebben:

Resultaten onderzoek beunschip Allegonda, welke Granuliet in de beun had en op eigen nsico door de ontvanger (onder
Nederzand BV hangende projectcv Over de Maas CV) is toegepast.

Samenqevat (niet elke stof benoemd, maar in groepen) is opdracht qeqeven om te
Onderzoeksopdracht Resultaat
Sta ndaardpakket 'A'et aanvullende zware metalen 6-11-2019 [1]
Vluchtige a romaten 5-11-2019 [2]
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 5-11-2019 [2]
(a I kyl) 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 BOTOVA-toetsen en analyseresultaten weergegeven. De BOTOVA-toets is een doorrekening van de
analyseresultaten naar een 'sta ndaardbodem'elke wij gebruiken om te toetsen.

Voorlooioe conclusie
Als ik de incomplete resultaten uit de BOTOVA toetsen beoordeel dan kom ik tot de voorlopige conclusie:
Barium (984 mg/kg.ds) overschrijdt de ingetrokken interventiewaarde voor zowel toepassing i8n waterbodem (625 mg/kg.ds) als
landbodem (920 mg/kg.ds). Dit omdat bij toepassing in Over de Maas, mijn inziens gesteld moet worden, dat hier sprake is van
een antropogene bron (door mensen teweeggebracht). Dit valt terug te lezen in de voetnoot van de BOTOVA toets. Zie
voetnoot'+'. Hierin staat het volgende:
De normen voor banum zijn ingetrokken. 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 voormalige interventiewaarde
voor barium van 625 mgrkg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mgrkg (landbodem).

CONCLUSIE: DE GROND VOLDOET OP BASIS VAN DE HUIDIGE RESULTATEN NIET AAN DE
EISEN VAN HET BBK

Met vriendelijke groet,

Handhaver I Lean Practitioner


