
030

Verslaulezuinu besnrekinz knelnunten in de werkeroenen imnlementatie Besluit bodemkwaliteit d.d. 7 en 8

ianuari 2009.

Werkuroen Kwalibo

Knelnunt 148 Onvoiuinu van meldinzen door uemeenten
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.

Terugkoppelen naar Cumela (B+)
Blijven op agenda werkgroep/IT (B+)
Op agenda platform toezicht 10 februari (SIKB)

Verslaat
Knelpunt is meerdere malen ingebracht door leden van de cumela. Bodem+ zal terugkoppeling geven aan
de cumela-leden. De werkgroep geeft aan dat het op peil brengen van zowel capaciteit als kennis een lang
traject is. Richting de cumela wel terugkoppelen dat we een aantal acties hebben gedefinieerd die moeten
helpen bij de oplossing van dit knelpunt. Enerzijds betreft dit het uitbrengen van de HUM-Bbk en de uitrol
daarvan in een aantal regionale bijeenkomsten, anderzijds wordt het adequaat niveau Bbk bij alle
gemeenten onder de aandacht gebracht en tot slot is aan de adviseurs van de Impuls lokaal bodembeheer
verzocht om het punt van bevoegd gezag, toezicht en handhavmg onder de aandacht te brengen van de
gemeenten. Afgesproken wordt om dit punt blijvend op de agenda van zowel de werkgroep Kwalibo als het
implementatieteam te houden. Tevens wordt afgesproken om dit op de agenda van het platform toezicht te
zetten (10 februari).
Acties:

1.

2.
3.

Knelpunt 163 Granietzand
Voor dit knelpunt is de heer~ 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.

Verslaat
Na een toelichting van de heer~ van intron is de werkgroep van mening dat het materiaal als grond
gezien moet worden. Intron zal aan de slag gaan met de uitwerking van de certificering van dit materiaal als
grond onder de BRL 9324, waarbij het wordt aanbevolen om het stoffenpakket aan te passen aan de
informatie die beschikbaar is over de herkomst van de materialen (Schotland en Noorwegen). De
verwachting is dat het geen probleem is om met een beperkte keuringsinspanning te werken, gegeven het
feit dat het hier gaat om schoon materiaal van natuurlijke oorsprong.
Acties:

l. Aanpassing BRL 9324 (Intron)

Knelnunt 170 Kwalibo vernlichtinuen bii tankverwiiderinn
Sinds I 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 tankverwij dering
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.

Verslaat
Bodem+ doet navraag bij de collegae van Infomil (activiteitenbesluit) of destijds het verplichten tot
bodemonderzoek een bewuste keuze is geweest en welke argumenten daarvoor zijn gehanteerd. De
vragensteller wordt hierover geinformeerd door Bodem+. Er vanuit gaande dat het een bewuste keuze is
geweest, betekend het signaal dat er extra aandacht bij handhavers moet zijn voor de grotere kans op
illegaal handelen. Bij de aanpassing van de HUM-Wbb wordt geadviseerd om aandacht voor dit vraagstuk
te hebben.



Aclies:
l.
2.
3.

Navraag bij informil naar argumenten voor verplichten tot bodemonderzoek (B+)
Informeren vraagsteller (B+)
Vraagstuk opnemen in HUM-Wbb (SIKB)

Knelpunt 175 Kostenverhoaina bii kleine sanerinaen leidt tot illeaaliteit
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 certificenngskosten, met voorbeelden van illegale grondafvoer
(geen draagvlak onder particuliere saneerders) ;

~ bij kleine 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: ldeine (deel)saneringen en tijdelijke uitname (met afvoer) via BUS (bijv max 25 m3)
standaard laten plaatsvinden onder milieukundige begeleiding, maar niet onder gecertificeerde en erkende
aanneming.

Verslaat
Er is nader onderzoek noodzakelijk naar de daadwerkelijke reden voor de kostenverhoging. Bij de
werkgroepleden bestaat de indruk dat er enerzijds sprake is van kosten die niet gemaakt moeten worden
vanuit kwalibo oogpunt maar vanuit een oogpunt van meer aandacht voor het volgen van de regels
(aanwezigheid MKB'er, veiligheidsvoorschriften Arbo wetgeveing) en anderzijds mogelijk sprake is van
een markteffect. Vanuit de werkgroep is er ook geen draagvlak voor het verlichten of wijzigen van de
kwalibo regelgeving op dit punt. Wat de werkgroep wel onderkent is dat er (ongeacht waar aan toe te
rekenen) een prijsverhoging is voor kleine saneringen en dat een ongewenst effect daarvan is dat de route
naar illegaal saneren aantrekkelijker wordt. Dat is een handhavingsvraagstuk. Bij de aanpassing van de
HUM-Wbb wordt geadviseerd om aandacht voor dit vraagstuk te hebben. Tevens wordt afgesproken om dit
op de agenda van het platform toezicht te zetten (10 februari)

Aclies:
1.

2.
3.
4.

Er wordt navraag gedaan naar de daadwerkelijke reden voor kostenverhoging (
Aandacht voor dit vraagstuk bij de HUM-Wbb (SIKB)
Op agenda platform toezicht 10 februari (SIKB)
Terugkoppeling naar Haarlem (

Werkurocn Bouwstoffcn

Knelnunt 141 Duurzame vormvastheid immobilisaten
Voor dit knelpunt is de heer~ van Intron uitgenodigd om een toehchting te verzorgen. In de BRL
9322 is voor immobilisaten een eis voor massaverlies opgenomen van 200 g/m2. In de Regeling
bodemkwaliteit (Rbk) is die eis echter vastgelegd op 30 g/m2. De BRL is daarmee niet in overeenstemming
met de Rbk. Terugbrengen van de eis voor immobilisaten van 200 naar 30 g/m2 levert volgens de
producenten van immobilisaten grote gevolgen op voor de markt van immobilisaten.

Vers/aai
Na een uitgebreide toelichting waaruit de wenselijkheid van de eis van 200 g/m2 is gebleken is in eerste
instantie verkend of de immobilisaten konden aansluiten bij de categorie lichtgebonden steenmengsels (eis
massverlies = 500 g/m2). Dit bleek niet mogelijk omdat immobilisaten niet voldoen aan de definitie die
voor de lichtgebonden steenmengseld is opgenomen in de regeling bodemkwaliteit. Daarom is besloten de
regeling bodemkwaliteit aan te passen en de categorie immobilisaten in de toepassing als
funderingsmateriaal onder wegen op te nemen met een eis van 200 g/m2. De definiering van immobilisaten
moet dan worden opgenomen in de regeling en afgesproken is die te laten overeenstemmen met de definitie
zoals die is opgenomen in de BRL 9322. In verband met de voortgang van de aanpassing van de BRL9322
is afgesproken dat Bodem+ een voorgenomen wijziging van de Rbk publiceerd op haar site en het CCvD
op de hoogte stelt van deze voorgenomen wijziging.

Aclies:



l.
2.
3.
4.

concept aanpassing regeling bodemkwaliteit schrijven (B+)
Voorgenomen wijziging Rbk publiceren op site (B+)
CCvD inlichten (B+)
Aanpassen Rbk (VROM)

Knelpunt 162 Toetsinesreeel bii hertoenassine bouwstoffen
Bbk, art. 5.1.10 stelt dat bij hergebruik van bouwstoffen die voor het besluit zijn toegepast 2 stoffen een
verhoogde uitloging of samenstelling mogen hebben van maximaal 2 maal de maximale waarde. Hierbij is
geen uitzondering gemaakt voor PAK in partijen asfalt of puingranulaat? Dit strookt volgens indiener
knelpunt niet met de beleidsdoelen "Teer uit de keten" en de "Code milieuverantwoord wegbeheer".
Voorstel indiener: toestingsregel Rbk, art. 5,1,10 niet te laten gelden voor PAK in asfaltproducten (analoog
aan component asbest).

Verslae:
In de werkgroep wordt aangegeven dat de wegbeheerders zich houden aan de code milieuverantwoord
wegbeheer en dat de schijnbare ruimte die het Bbk biedt niet gebruikt wordt. Het voorstel van de indiener
wordt daarom omarmt door de werkgroep. maakt nog een voorbehoud voor
ruggenspraak met zijn achterban op 29 januari (platform bodemkwaliteit)

Acli es:
I.
2.

Ruggenspraak met achterban (Platform bodemkwaliteit)
Aanpassen Rbk conform voorstel (VROM)

Knelpunt 167 Tiideliike onslae zonder vereunnine voor bouwstoffen
Wens IVW om Bbk, art. 29 z.s.m. uit te breiden met lid I f: tijdelijke opslag van bouwstoffen, bestemd
voor toepassingen als bedoeld in lid lc, gedurenden maximaal 10 jaar in oppervlaktewater waarbij de
eindbestemming dient te worden aangegeven, eventueel nog uitgebreid met eigendoms overdracht.
Inspectie wenst uniformiteit en handhaafbaarheid tijdelijke opslagregels bouwstoffen versus grond en
baggerspecie.

Verslae:
In de werkgroep is geen draagvlak voor de langdurige opslag van bouwstoffen. De werkgroep geeft aan dat
het activiteitenbesluit de route is om te komen tot terugdringing van administratieve lasten via het omzetten
van vergunningssituaties naar algemene regels. Voorstel voor aanpassing regels Bbk/Rbk wordt daarom
afgewezen.

Aclies:
geen

Knelnunt 171 Hereebruik/horren van snoorweeballast
Valt hergebruik / horren van spoorwegballast - waarbij de fijne technisch ongeschikte ballast wordt
uitgezeefd en afgevoerd naar verwerker en de grove &actie wordt hergebruikt — wel of niet onder het
toepassen zonder bewerking en eigendomsoverdracht van het Bbk? Bbk en toelichting zijn hier niet
eenduidig in. Op sommige plekken in Bbk lijkt horproces wel een bewerking in te houden, terwijl op
andere plekken weer de indruk wordt gewekt dat het juist geen bewerking is. Eenduidig standpunt gewenst
vanuit werkgroep Bouwstoffen.

Verslae:
De werkgroep is unaniem van mening dat je deze activiteit moet zien als een bewerkingsactiviteit. Volgens
de werkgroep is echter de achtergrond van de vraag veel belangrijker. Pro-rail past de grove, schone fractie
van het bagast weer toe en uit vele keuringen blijkt dat het materiaal schoon is. In het logistieke proces is
geen mogelijkheid om het ballast te keuren alvorens het wordt toegepast. De werkgroep geeft aan dat zij
prorail aanbeveelt om voor dit proces op te gaan voor een procescertificaat (dat betekent wel een
investering in het schrijven van een BRL) of te gaan voor een fabrikant eigen verldaring. In beide gevallen
is sprake van steekproefsgewijze bemonstering uit de processtroom, waardoor in de uitvoering de trein
letterlijk door kan blijven rijden. Bodem+ neemt contact op met prorail.

Aclies:



l.
2.

Terugkoppeling aan Prorail (B+)
procescertificering of fabrikant eigen verklaring (pro rail)

Knelpunt 174 Herzebruik niet-teerhoudend asfalt
Hergebruik niet-teerhoudend asfaltgranulaat conform Bbk in halfverhardingen. In geval van
parkeerplaatsen e.d. (met name bij zwaar transport) ontstaat er veel stofvorming en bij metingen na
klachten van omwonenden van de emissies, blijkt PAK veelvuldig voor te komen rondom dergelijke
locaties. Uiteraard geldt zorgplicht, maar gemeente zoekt naar praktijkvoorbeelden hoe dit te tackelen.
Betreffende gemeente gaat verplichten om andere verhardingen over het asfaltgranulaat te leggen.

Verslaap
Vragensteller wordt doorverwezen naar infomil voor informatie over wet- en regelgeving die ingezet kan
worden ter voorkoming van stofvorming. Het verschijnsel dat er in stof PAK's zitten kan verschillende
oorzaken hebben. Een daarvan is dat de pakdeeltjes sterker zijn gebonden aan de fijne stofvormige deeltjes
waardoor bij analyse van de stofdeeltjes verhoogde concentraties worden gevonden. Het feit dat PAK's in
de stof wordt aangetroffen leidt dus niet direct tot de concluste dat de toegepaste materialen verhoogd
PAK-houdend zijn. Knelpunt is hiermee afgehandeld.

Acties:
I. Vragensteller doorverwijzen naar infomil en terugkoppeling geven uit de werkgroep (B+).

Knelpunt 177 Cleanstone@
CleanStone@ (slak gebruikt in schanskorf of modulaire geluidsscherm ter afvanging van oa stikstofoxiden
en fijnstof) niet altijd meer toepasbaar in het kader van het Bbk, ivm uitloging vanadium. Was onder Bsb
zonder uitzondering toepasbaar, omdat eisen t.a.v. vanadium factor 3 hoger wateren. Voorstel
adviesbureau: Gezien de luchtzuiverende functie is het niet mogelijk om het materiaal op de gebruikelijke
wijze van een afdichting te voorzien. Wel is het mogelijk om het afstromende regenwater op te vangen en
via een goot af te voeren naar het riool of naar een andere voorziening. Door het scherm op een betonnen
plaat te funderen, wordt voorkomen dat percolaat van het materiaal de bodem indringt. Verzoek is om
continuering van de toepassing van CleanStone4 onder de huidige regelgeving op een zo eenvoudig
mogelijke wijze mogelijk te maken.

Verslaz:
In het vervolg zal worden afgezien van het noemen van merknamen, maar wordt gewoon verwezen naar
productnamen. In de werkgroep is geen draagvlak voor speciale regels voor dit materiaal. De enige
mogelijke route is een algemene versoepeling van de norm voor vanadium. Een versoepeling van de norm
ts op dit moment niet aan de orde. Binnen de werkgroep en voor de terugkoppeling richting de indiener van
het knelpunt is het wel van belang de motivatie te kennen voor het strenger maken van de eis voor
vandium. Bodem+ vraagt die achtergrond na bij RIVM/ECN

Acties:
l.
2.

Voortaan afzien van gebruik merknamen (B+)
Navraag achtergrond strengere norm vanadium bij RIVM/ECN (B+)

Knelpunt 178 Misbruik uitzondennusbepaltnuen onderzoeksplicht
Hergebruik zonder eigendomsoverdracht kan leiden tot bewust niet wtllen opmerken van verdachte
situaties om op die wijze niet te hoeven keuren en verdachte partijen weer te kunnen toepassen.

Verslaar
Dit punt wordt onderkent door de werkgroep. Gewaakt moet worden dat er geen misbruik wordt gemaakt
van deze vrijstellingsregeling. De werkgroep vindt het nog te vroeg om nu al te concluderen dat deze
vrijstelling moet worden geschrapt vanwege het misbruik dat er naar horen zeggen van wordt gemaakt. De
werkgroep onderkent wel het potentiele risico. Daarom wordt door de werkgroep aan bodem+ gevraagd dit
punt mee te nemen als onderwerp in de HUM-Bbk zodat het bij de toezichthouders goed op het netvlies
staat. Daarnaast wordt gevraagd aan Bodem+ om een FAQ op de site op te nemen waarin wordt gewezen



op dit risico. Om een beter zicht te krijgen op dit vraagstuk is het wel noodzakelijk dat incidenten
daadwerkelijk worden gemeld aan het toezichtloket van de VI en de IVW. Mocht op termijn blijken dat
deze route veelvuldig wordt misbruikt dan geeft is er binnen de werkgroep wel draagvlak om de
vrijstelling te schrappen.

Acties:
1.

2.
3.

Punt opnemen in HUM-Bbk (B+)
FAQ maken voor op de site (B+)
Incidenten melden aan toezichtloket (allen)

Werkuroen Grond en havver

Knelnunt 27 Miinsteen
Het feit dat mijnsteen als Bouwstof wordt gezien leidt tot vragen over de mogelijkheid van het doorzetten van
het actiefbodembeheer met mijnsteen zoals dat in Limburg wordt gevoerd. Tijdens de bespreking
terugkoppeling van overleg met Heerlen op 6 januari 2008

~Versla :

Er is een overleg geweest waarin vanuit Heerlen-Limburg is aangegeven een beleid van concentratie van
mijnsteen te willen voeren, ofwel vrijgekomen mijnsteen toepassen op plaatsen waar reeds mijnsteen in de
bodem aanwezig is. In het overleg is aangegeven dat we eerst gaan kijken of het voorgenomen beleid past binnen
de grenzen die er gelden voor het gebiedspecifieke kader, dus kijken naar bodemkwaliteit, bodemfuncties,
voorgenomen maximale waarden en bepalen van de risico's m.b.v. de risicotoolbox. Als daaruit blijkt dat het
voorgenomen beleid past binnen de kaders van het gebiedspecifieke beleid gaan we kijken naar de
mogelijkheden die er zijn om dit ook juridisch te verankeren. Van belang is het om te constateren dat de
oplossing om mijnsteen grond te noemen (dat maakt gebiedspecifrek beleid mogelijk) direct ook een bedreiging
is voor het beleid van concentratie van de mijnsteen (dan is het inuners overal toepasbaar in elke grootschalige
bodemtoepassing). Die oplossingsrichting staan we dus niet voor. Er wordt eerder gekeken naar een oplossing op
maat voor dit vraagstuk. De werkgroep is accoord met de ingestoken weg en wacht de verdere uitwerking van
het gebiedspeciftek kader in Heerlen met belangstelling af.

Acties:
1.

2.
Duurzaamheid voorgenomen beleid doorrekenen (Heerlen/B+)
Juridische mogelijkheden voor verankering inventariseren (B+/VROM)

Knelnunt 108 Onbulken van kleine nartiien
Er is eenmaal discussie in de werkgroep geweest waarin duidelijk werd dat er geen draagvlak is voor aanpassing
van de regels van kwalibo op dit punt. Punt staat voor tweede keer geagendeerd omdat mogelijkerwijs een
nadere uitleg van de mogelijkheden van werken onder de vlag van een erkende instantie en het gebruik maken
van de bodemkwaliteitskaart leidt tot een oplossing.

van de Cumela geelt een uitgebreide toelichting op dit knelpunt. Ook vanuit de leden van de
werkgroep worden voorbeelden aangehaald van situaties waar wel inhoudelijk goed wordt gehandeld, maar niet
wordt voldaan aan de kwalibo vereisten. Uit de discussie die ontstaat n.a.v. dit knelpunt valt het volgende te
concluderen:

1. Het is zinvol dat er op korte termijn een FAQ wordt gemaakt waarin wordt gewezen op de
mogelijkheid om op te bulken onder de vlag van erkende instantie en waarin wordt gewezen op de
mogelijkheden om niet op te bulken, maar te werken met de BKK als milieuhygienische verklaring

2. Er is geen draagvlak om het opbulken van kleine partijen niet als kritische werkzaamheid te zien in
het kader van kwalibo

3. Er is mogelijkerwijze wel draagvlak voor het maken van een apart certiftceringsschema voor
bedrijven die kleine partijen opbulken tot een zekere jaarlijkse omzet. Daarbij moet volgens de
werkgroep de wijze van opbulken (met kennis van herkomst/belasting partijen, indicatief
onderzoek etc) niet anders zijn dan nu beschreven in de BRL 9335. Afgesproken is dat Peter
Leenders in samenwerking met een voorstel maken en dat inbrengen in de
begeleidingscommissie van de BRL 9335.

Acties:
1 Opstellen FAQ (B+)



2 Voorstel maken ten behoeve van begeleidingscommissie BRL 9335 (

Knelnunt 135 Barium
Barium wordt in zeer veel situaties op de landbodem en waterbodem verhoogd aangetroffen tot zelfs boven het
interventiewaarden niveau, zonder dat er een aanleiding is om te veronderstellen dat er Barium aan de bodem is
toegevoegd. Dit leidt tot een belemmering voor het hergebruik. Voorstel bespreken om het toetsen aan de norm
voor Barium voorlopig uit te zetten in afwachting van een onderzoek naar de wijze van voorkomen van Barium
in de bodem. Mogelijkerwijze is de wijze waarop Barium voorkomt in de bodem minder schadelijk dan is
aangenomen bij het afleiden van de nonnstelling.

~Versla :

Voor de knelpunten 135 (barium), 135, 160,168, 173 (verspreiden bagger), 177 (nikkel) heefl een
verslag geschreven ten behoeve van de werkgroep stoffenpakket. Voor de uniformiteit in verslaglegging (en het
gemak uiteraard,~ bedankt! ) heb ik die verslaglegging grotendeels onderstaand gekopieerd.

Toegelicht wordt dat het knelpunt zich richt op het toepassen van grond en bagger, maar niet de
variant bagger op de kant (dat is een separaat knelpunt; zie hierna). Aangegeven wordt dat de normstelling voor
barium mogelijk zou veronderstellen dat barium in een meer toxische variant voorkomt in de bodem dan de
speciatie waarvan in werkelijkheid sprake is (bariumsulfaat). Indien dit juist blijkt te zijn dan leidt dat tot een
andere normstelling voor barium. Het is hiervoor dus noodzakelijk om onderzoek te doen naar de
verschijningsvorm van barium in de Nederlandse bodem. Opgemerkt wordt dat in de Provincie Zuid-Holland
hogere gehalten aan barium worden gevonden dan de gehalten zoals vastgesteld in AW2000. Hierop wordt door
Bodem+ gereageerd dat regionale verschillen in gehalten kunnen worden verwacht. In AW2000 is gekozen voor
Nationale normstelling, waarbij gebiedsspecifiek beleid de mogelijkheid biedt om hogere achtergrondwaarden te
definieren. Tevens wordt opgemerkt dat hier twee punten door elkaar heen lopen. Het gesignaleerde knelpunt
heefl betrekking op de afleiding van de hogere normwaarden, terwijl de constatering uit de provincie Zuid-
Holland primair betrekking heefl op de afleiding van de achtergrondwaarden. Met betrekking tot de
achtergrondwaarden wordt aangegeven dat onder de vlag van de Commissie Evaluatie Standaardpakket
gegevens zullen worden verzameld op basis waarvan een aanpassing van de achtergrondwaarden voor barium
zou kunnen worden doorgevoerd mocht dit noodzakelijk blijken.
Met betrekking tot de hogere normwaarden wordt voorgesteld om een onderzoek te doen naar de speciatie van
barium in de Nederlandse bodem. Dit zowel met betrekking tot de landbodem als de waterbodem. Beide
onderzoeken kosten tijd en komen niet op tijd om het gesignaleerde knelpunt tijdig op te lossen. Daarom wordt
voorgesteld om de toetsing voor barium hangende het onderzoek naar de speciatie tijdelijk op te schorten.
VROM kijkt nog of dit beleidsmatig wenselijk is. Vanuit de Werkgroep Grond en Bagger wordt bezwaar
gemaakt tegen de voorgestelde oplossing. Wanneer er wel een wettelijke eis bestaat maar hier tijdelijk niet aan
hoefl te worden getoetst zal dit in juridische conflicten onvermijdelijk tot problemen leiden, waarbij toch weer
wel aan de gestelde eis moet worden getoetst. Daarom is het wenselijk om de normwaarde zelf tijdelijk te
schrappen. Omdat voor barium geen specifieke gevallen van bodemverontreiniging bekend zijn (mogelijke
uitzondering is de boorspoeling van de NAM), lijkt het er op dat het tijdelijk schrappen van de normstelling voor
barium ook niet tot onoverkomelijke problemen zal leiden. Nadrukkelijk wordt geconcludeerd dat wordt
voorgesteld dat de normstelling tijdelijk wordt geschrapt, maar dat dit geen consequenties heefl voor het feit dat
barium onderdeel uitmaakt van het standaardpakket. De analyse van barium moet dus wel gewoon worden
gecontinueerd. Vanuit Rijkswaterstaat wordt aangegeven dat het mogelijk nog te vroeg is om over te gaan op het
schrappen van de normwaarde voor barium. Voor de Rijkswateren is nog niet vastgesteld of er wel een probleem
is. Door de waterschappen is dit probleem echter wel gesignaleerd; op basis waarvan wordt geconcludeerd dat
het wenselijk is dat er contact komt tussen RWS en de waterschappen.
Tenslotte wordt opgemerkt dat het schrappen van hogere normwaarden voor barium doorwerkt in
verschillende Circulaires. Vanuit Bodem+ wordt aange even dat zij inmiddels verschillende gegevensbestanden
rond dit probleem hebben ontvangen. Deze zullen aan worden toegezonden ten behoeve van
de Commissie Evaluatie Standaardpakket. De Commissie Evaluatie Standaardpakket wordt verzocht om in
samenspraak met het RIVM te komen tot een onderzoeksvoorstel voor het bepalen van de speciatie van barium
in de Nederlandse bodem.

Acties:
1.

2.
3.

Onderzoeken mogelijkheid tijdelilk schrappen Barium-norm/aanpassen Rbk (VROM)
Onderzoeksvoorstel speciatie Barium (RIVM/cie stoffenpakket)
Toezenden databestanden aan Lame (B+)

Knelnunt 154 Bomenuranulaat



Producent van diverse typen bomengranulaat kaart enkele knelpunten aan. Typen bomengranulaat zijn bewust
samengesteld uit grond en bouwstoffen hetgeen stnjdig is met Bbk. Tevens vallen de geproduceerde granulaten
noch onder de definitie van grond noch onder de definitie van bouwstof. Laatste knelpunt is benodigde versheid
van het product ivm de benodigde stabiliteit van dergelijke gronden, waardoor kleine batches van 100 tot 1000
ton per opdracht worden geproduceerd, waardoor keuringskosten onevenredig hoog oplopen. Zie meegeleverde
folder van het materiaaL

~Versla :

De werkgroep heeA geen enkel probleem met deze toepassing, maar onderkent dat vanwege de mengverhouding
het materiaal niet toegepast mag worden. Het aandragen van een oplossing voor dit vraagstuk levert meer
problemen op dan het oplost. Wanneer we dit toestaan, verwachten we als werkgroep soortgelijke vragen
omtrent materialen waarvan we nu eisen dat die worden uitgezeefd en als grond (zeefdoorval) en als bouwstof
worden afgezet. We zien als werkgroep dus geen oplossingsrichting. Voorstel van de werkgroep is om dit
vraagstuk voor te leggen aan de VROM inspectie en te bezien of zij specifiek voor deze materiaalstroom en dit
toepassingsgebied een oplossing zien.

hcties:
1. Voorleggen vraagstuk aan VROM inspectie

Knelnunt 135. 160. 168. 173 Versnreiden van baaaer belemmerd door nieuwe stoffen
135: Barium wordt vaak verhoogd aangetroffen waardoor baggerspecie niet verspreidbaar is
163: Waterschap onderzoekt waterbodems sinds 2008 op component antimoon. De oude bovengrens lag op
15 mg/kg, omdat er voor antimoon alleen een streefwaarde en een interventiewaarde vastgesteld waren. De
interventiewaarde voor antimoon functioneerde dus als bovengrens voor klasse 1 baggerspecie. Tot en met 2007
verspreidde het waterschap ca. 98 % van de onderhoudsspecie. In 2008 is (alleen getoetst op antimoon) nog geen
35 % van de baggerspecie verspreidbaar. Het probleem doet zich vooral voor in het (over het algemeen
onverdachte) kleigebied tussen Bolsward, Makkum en de Afsluitdijk. Hier is nog geen 10 % van het slib
verspreidbaar. Met de normering uit de NW4 en het oude standaardpakket leverde het onderzoek in kleigebieden
in Fryslan in meer dan 90 % van de onderzochte wateren het resultaat klasse 0 slib op. Norm component
antimoon vormt een concrete bedreiging voor mogelijkheden afzet baggerspecie in Fryslan. Vermoeden bestaat
dat soortgelijk antimoon-probleem zich ook in andere delen van Nederland met kleigrond voordoen.
168: Component pentachloorbenzeen resulteert in ms-PAFtoets zeer vaak tot klasse 'niet verspreidbaar', ook
voor baggerspecie die voorheen in klasse 1 en 2 vieL Reden is de zeer lage toetsnorm (er is geen norm voor
pentachloorbenzeen, dus geldt de achtergrondwaarde) voor pentachloorbenzeen van 2,5 ug/1 die maar net boven
de rapportagegrens van 1,0 ug/1 ligt.
173: In toenemend aantal (water)bodemonderzoeken in onverdachte gebieden worden kobaltgehalten
gemeten tot boven de achtergrondwaarden en de verspreidingsnormen op aangrenzende percelen.Vooralsnog
geen humane bron of verklaring voor te geven. Waterschap in Oost-Brabant geeA aan (gegevensbestand 53
waarnemingen) dat veel baggerspecie al niet verspreidbaar was op aangrenzende percelen obv NW4 i.v.m.
component nikkel (pyrietoxidatie nabij Peelrandbreuk), maar dat baggerspecie die obv NW4 tot voor kort wel
verspreidbaar was (klasse 0-2) inmiddels zonder uitzondermg ook niet/nooit verspreidbaar is obv
verspreidingsregels Rbk i.v.m. component kobalt. Waterschap in Salland geeA aan (gegevensbestand ca. 3000
waarnemingen) dat circa 1,6% van alle waterbodems niet verspreidbaar is i.v.m. component kobalt, terwijl o.b.v.
NW4 compoment kobalt in geen enkele situatie een probleem vormde.

Bespreken van voorstel voor oplossingsriektingt
Voorstel is om al deze parameters op te nemen in de MS-paf toetsing en in de norm rekening te houden met de
nieuw beschikbaar gekomen meetresultaten. Tot die tijd toetsing aan deze stoffen uit zetten om te voorkomen dat
baggeropgave wordt gefrustreerd.

~Versla
Door Bodem+ wordt voorgesteld om al deze parameters op te nemen in de ms-PAF toetsing en in de norm
rekening te houden met de nieuw beschikbaar gekomen meetresultaten. Tot die tijd toetsing aan deze
stoffen uit zetten om te voorkomen dat baggeropgave wordt gefrustreerd. Nader toegelicht wordt dat er
problemen optreden met verschillende nieuwe stoffen omdat deze niet zijn opgenomen in de ms-PAF,
hetgeen impliceert dat voor die stoffen nog de individuele harde normwaarden gelden. Wel wordt
opgemerkt dat naast de ms-PAF toetsing geldt dat voor verspreidbare baggerspecie de interventiewaarde
niet mogen worden overschreden. Hier ligt een knelpunten voor de waterschappen; dit leidt tot problemen
bij het baggeren na de zomer van 2009. Dan is verspreiden op de kant niet mogelijk. Gebiedspecifiek beleid
voor het verspreiden van bagger kan niet worden ontwikkeld. De vraag wordt gesteld hoe landelijk deze



problematiek is. Dit is voor de nieuwe stoffen nog niet bekend. Voor de stoffen van het oude basispakket is
dit wel door RIVM onderzocht. Het beeld varieert per waterschap, maar landelijk gezien treden er geen
wijzigingen op. Het is onduidelijk of het inderdaad breed in alle waterschappen speelt. Kan ook stof
afhankelijk verdeeld zijn over Nederland. Gesteld wordt dat dan voor alle stoffen die niet zijn ingevoegd in
ms-PAF de normwaarden tijdelijk zouden moeten worden doorgehaald. Dit wordt later nader
gespecificeerd als dat dit betrekking heeft op de metalen. Gesuggereerd wordt dat het tijdelijk doorhalen
van de toetsing in dit geval wel mogelijk een optie is omdat verspreiden van baggerspecie primair door
overheden wordt uitgevoerd. Bij Waterschap Rijn en IJssel wordt nikkel in verhoogde gehalten in de
waterbodem aangetroffen omdat het hier accumuleert via transport uit het grondwater. Dit zou mogelijk
ook voor andere stoffen kunnen gelden. Voor pentachloorbenzeen moet duidelijk worden waar de bron
vandaan komt. Voor pentachloorbenzeen gaat het om een ander probleem omdat dit een toetsingsartefact is.
De normwaarde hiervoor hoeft niet te worden geschrapt en dit wordt ook niet wenselijk geacht. De
Werkgroep Grond en Bagger vraagt aan de Commissie Evaluatie Standaardpakket wat deze op het
voorgaande heeft toe te voegen. De Werkgroep Grond en Bagger zal aan NoBoWa vragen om de ms-PAF
toetsing uit te breiden voor niet-antropogene stoffen die nu ook routinematig worden gemeten. Dit verzoek
wordt aangevuld tot alle genormeerde metalen; echter wel met de opmerking dat die uitbreiding niet mag
leiden tot vertraging in het vaststellen van de ms-PAF voor alle stoffen in het standaardpakket. Met 'alle
stoffen in het standaardpakket'ordt specifiek ook geduid op de organische stoffen die onderdeel van het
standaardpakket uitmaken.

Acties:
I. Onderzoeken mogelijkheid tijdelijk schrappen 'vaste normen'oor stoffen uit het

standaardpakket/ aanpassen Rbk (VROM)
ms-PAF uitbreiden (NoBoWa)

Knelpunt 177 Nikkel in primair zand
Zie bijgaande briefvan Netterden voor duiding van het knelpunt. Nikkel leidt door de toetsingsregels in een
aantal gevallen tot de indeling van primau zand in de categorie industrie.

~Versla :

Opgemerkt wordt dat dit knelpunt slechts zijdelings relevant is voor de Commissie Evaluatie Standaardpakket
omdat het gaat om bodemmatenaal dat van grote diepte wordt gewonnen. Aanvullend op de briefwordt
opgemerkt dat de keurings&equentie bij de leden zeer laag ligt (1 x 3 jaar), dus dat nog niet duidehjk is of dit bij
alle leden speelt. De keurings&equentie en —kosten gaan door nikkel aanzien)i)k toenemen (was niet genoemd in
notitie). De indruk bestaat dat het nikkelgehalte van Noord- naar Zuid-Nederland toeneemt van circa 4 tot
12 mg/kg. Probleem is dat de klasse wonen zo dicht ligt boven de achtergrondwaarde. Hoewel de omvang van de
problematiek feitelijk niet bekend is gaat het bij de winning van primair zand om zulke grote hoeveelheden dat
hiervoor wel een adequate oplossing noodzakelijk is. Geconcludeerd wordt dat het gewonnen zand een laag
lutum gehalte heet). Zonder toetsing aan lutum en humus is er vermoedelijk geen probleem. Twee
oplossingsrichtingen dienen zich aan, namelijk aanpassing van de toetsing voor nikkel of het verhogen van de
referentie Wonen tot een factor 2 boven de achtergrondwaarde. In dat laatste geval wordt de bestaande ruimte
met betrekking tot het overschrijden van de achtergrondwaarden voor enkele stoffen gebruikt om het
probleem op te lossen. De Werkgroep Grond en Bagger constateert dat het probleem voor een belangrijk deel
wordt veroorzaakt door de lutum correctie voor nikkel in dit lutum arme zand. Gelijktijdig wordt geconstateerd
dat het aanpassen van de lutum correctie niet op korte termijn zal worden gerealiseerd. Geconcludeerd wordt dat
de meest wenselijke optie is om de referentie Wonen voor die stoffen waarvoor geldt dat deze minder dan een
factor 2 boven de achtergrondwaarden liggen te verhogen tot aan 2 x de achtergrondwaarden. Aan het RIVM zal
worden gevraagd of dit leidt tot ernstige consequenties.

Acties:
1.

2.
Nagaan consequenties verhogen normgrens wonen voor Nikkel (RIVM)
Aanpassen Rbk (VROM)


