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Agenda
Onderwerp Monitoring implementatie Bbk - Werkgroep Kwahbo

SenterNovem
Datum 7 januari 2009

Tijdstip van 13 30 uur Tijdstip tot ts:00 uur

Aan

Van

Locatie

Werkgroepleden en agendaleden

SenterNovem Utrecht, Catharijnestnget 59, Utrecht, zaal 6

Beste werkgroepleden,

De meeste van juHie zullen deze agenda lezen als het nieuwe jaar is begonnen. Ik wens jullie allen een
gezond en gelukkig 2009 toe!

We hebben een drietal bijeenkomsten gepland in het eerste kwartaal van 2009. Die bijeenkomsten staan
in het teken van het monitoringsverslag en de uitvoeringsknelpunten. In onze eerste bijeenkomst wil ik
kort stilstaan bij het monitoringsverslag. Niet in de zin van een inhoudelijke bespreking, maar in de zin
van welke activiteiten nog gedaan moeten worden en wat daar de bijdrage van de werkgroep Kwalibo in
13.

Voor het overige staat de werkgroepbijeenkomst in het teken van een aantal uitvoeringsknelpunten. Bij
de agenda treft u de volledige lijst van december 2008 aan. Deze lijst zal na behandeling van de
knelpunten in januari 2009 in de verschillende werkgroepen op de site van bodemplus worden geplaatst.
Voor het gemak heb ik de te behandelen knelpunten voor Kwalibo op deze agenda geplaatst.

De agenda

l. Opening en mededelingen

2. Monitoringsverslag

Een eerste concept van het monitoringsverslag is aan u toegezonden op oudjaarsdag 2008. Dit
verslag wordt in januari aangevuld met informatie over verschillende monitoringsindicatoren. In de
werkgroep afstemmen wie welke informatie aanleverd. Verslag wordt inhoudelijk besproken in het
overleg van 5 februari 2009.

3. Uitvoeringsknelpunten

Knelnunt 148 Onvolainn van meldineen door gemeenten
Signalen van Cumela-leden dat diverse gemeente meldingen in het kader van het Bbk niet adequaat
verwerken. Enerzijds wordt in situaties capaciteitsgebrek, anderzijds kennisgebrek geconstateerd.

Knelnunt 163 Granietzand
Voor dit knelpunt is de heer Schuur van Intron uitgenodigd om een toelichting te verzorgen.
Definitie van granietzand, fijne fractie van steenslag. Eerste standpunt van VROM is status grond.
Daarmee gaat granietzand onder BRL 9321 Industriezand- en grind vallen en zal het uit de
reikwijdte BRL 9324 voor Steenslag moeten worden geschreven. Dat heeft consequenties voor de
keuringsinspanning.

Knelpunt 170 Kwalibo vemjichtinaen bii tankverwiiderina
Sinds 1 januari 2008 geldt kwalibo-verplichting expliciet voor het plaatsen van peilbuizen om te
bepalen of het grondwater wordt verontreinigd vanuit ondergrondse tanks en tankverwijdering.
Tankverwijderingsbedrijven en milieuhygienisch bodemonderzoek moeten sindsdien door
gecertificeerde en erkende bodemintermediairs plaatsvinden. Dit geldt tevens voor bodemonderzoek
en tankverwijdering bij particulieren. Voor aanscherping van deze regelgeving (Barim) was
uberhaupt geen bodemonderzoek verplicht, zintuiglijke waarnemingen waren voldoende. Bedrijf en



gemeente geven aan dat onderzoeks- en verwijderingskosten hierdoor met ca factor 2,5 zijn gestegen
en met name particulieren over (laten) gaan tot illegale tanksaneringen.

Knelount 175 Kostenverhoaina bii kleine sanerinaen leidt tot igeaaliteit
Brief gemeente dd 18-11-2008 aan VROM met enkele signalen (brief is bijgesloten) :

~ bij kleine deelsaneringen via BUS (15 — 25 m3) exhorbitant hoge saneringskosten ivm
kwalibo-erkenningsplicht en certificeringskosten, met voorbeelden van illegale
grondafvoer (geen draagvlak onder particuliere saneerders);

~ bij ldeine sanering via BUS, categorie tijdelijke uitname, is afvoer van max 25 m3
verontreinigde grond mogelijk zonder aanwezigheid milieukundige begeleiding, met
voorbeelden van illegale grondafvoer.

Voorstel gemeente: kleine (deel)saneringen en tijdeli)ke uitname (met afvoer) via BUS (bijv max 25
m3) standaard laten plaatsvinden onder milieukundige begeleiding, maar niet onder gecertificeerde
en erkende aanneming.

4. Rondvraag, datum volgend overleg, sluiting

De volgende overleggen van de werkgroep Kwalibo zijn gepland op:
5 februari 2009, 13.30 uur, zaal 3 SenterNovem, Utrecht
12 maart 2009, 13.30 uur, zaal 6, SenterNovem, Utrecht


