
Van:
Verzonden :

Aan:
Onderwerp:

10.2.e
dinsdag 7 januari 2020 18:22

Brandsen, Cees (WVL); Splitthoff, Ruud (WVL)
FW: Stand van zaken voorbelasting toekomstige toegangs weg Pasgeld

Urgentie: Hoog

Hoi Cees, Ruud,

— hieronder terugkoppeling van het helpdeskgesprek dat tussen Omgevingsdienst Haaglanden en RWS (medewerker
) plaatsvond op 24-dec. Onderstaande toelichting door strookt met de documentatie in

TOPdesk (ons helpdesk-registratiesysteem).

— gisteren heeft ~ onze helpdesk opnieuw teruggebeld met vraag over uitslag analyseresultaten polymeer door RWS—

verificatie. Zie hieronder.

— ik zal laten terugbellen naar ~ wat ze met de informatie van 6 — I doen
11

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

Van: (WVL) ( Orws.nl&
Datum: dinsdag 07 jan. 2020 2:55 PM
Aan: (WVL) Larws.nl&
Onderwerp: RE: Stand van zaken voorbelasting toekomstige toegangsweg Pasgeld

HOI ~,
Als eerste de beste wensen voor 2020!

In antwoord op je vraag:

Vlak voor de kerstvakantie heb ik via de helpdesk van de omgevingsdienst een
vraag gekregen over micro-zand. Vraag van de ODH was of het micro zand als grond mag worden gezien
overeenkomstig het Bbk. Uit het de bijgevoegde partij keunng van de ODH bleek dat het micro zand afkomstig is van
GIB (Bontrup). Ik heb daarom geantwoord dat dit materiaal bij ons bekend is als granuliet of Noordse Leem en door
ons word gezien als grond. Met betrekking tot de toepasbaarheid heb ik opgemerkt dat er momenteel onderzocht
wordt of granuliet mogelijk verontreinigd is met polyacrylamide. Afhankelijk van dit resultaat kan granuliet wel of niet
in werken van RWS worden toegepast. Ik heb aangegeven dat het onderzoeksresultaat eind december wordt
verwacht. Ook heb ik aangegeven dat de ODH moet toetsen of micro zand hetzelfde materiaal is als granuliet of
Noordse Leem.
Gisteren heeR mij gebeld en gevraagd of ik het onderzoeksresultaat weet.~O

. Dit overeenkomstig de lijn die binnen RWS is uitgezet en jou mail.

Uit de onderstaande mail van en de vragen van Bontrup hierover concludeert ik

Wl
De ODH is

zelfstandig bevoegd en niet gebonden aan de visie van RWS. De OMD heeft hierover ook geen gesprek met mij
gehad.

Voorde volledigheid: Er is door Bodem+ geen goedkeuring gegeven op de partijkeuring van het microzand. Dit is
niet aan Bodem+ maar het bevoegd gezag De ODH. Ik heb toegelicht hoe door ons de partij Granuliet resp. Noordse
Leem is beoordeeld en wat onze lijn is.

Ik hoop dat je met dit antwoord verder kunt.

Groeten,

Van: Brandsen, Cees (WVL)

Verzonden: maandag 6januari 202018:10
rws. nl &



Allereerst de beste wensen voor een gezond en voorspoedig nieuwjaar.

Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: mbontru .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

a.rw s. nl&

Ruud, Cees,

Zie onderstaande mail.

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

Groet,~
————— Forwarded message —————

Van:
Date: za 28 dec. 2019 om 09:49
Subject: Stand van zaken voorbelasting toekomstige toegangsweg Pasgeld
To:

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:

Ik heb op 2 juli 2019 een melding gedaan voor het toepassen van 23 400 m3 zand (melding met kenmerk 496322 0). Dat
was in de periode dat de PFAS perikelen gingen spelen waardoor het gebruikelijke zand van de trechter niet gebruikt
kon worden.

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 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
. Na diverse medewerkers van

de ODH te hebben gesproke~n( ) kwam ik op 23 december uiteindelijk uit bij
de persoon die de brief van ad getoetst; dat is de . De 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:



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


