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Procedurevoorstel beha'el l

~ Elk knelpunt een sheet
~ Omschrijving en voorgestelde acties
~ Vraagstelling aan IT:

— Ter kennisname (het overgrote deel)
— Instemming/besluitvorming (enkele)



148 Opvolging mei

~ Capaciteit en kennis vaak onvoldoende bij
gemeente

~ Aantal acties
— Informeren cumela over ingezette acties
— Uitrol HUM-Bbk
— Uitrol Adequaat niveau via ILB
— Op agenda platform toezicht

Behandeling IT: ter kennisname
Besluit IT: kennis genomen



Granietzand
~ Granietzand (fijne fractie) is grond, dat

betekent dat BRL aangepast moet wor
~ Bij de aanpassing kan met beperkte

keuringsinspanning rekening worden
gebouden

~ Intron past BRL aan

Bebandeling IT: ter kennisname
Besluit IT: kennis genomen



170 Kwalibo bij tankverwjjderir

~ Bij verwijdering tanks volstaat
organoleptisch onderzoek niet meer
waardoor kosten stijgen

~ B+ doet navraag waarom dit zo is
~ SIKB neemt dit als aandachtspunt op i

HUM-Wbb

Behandeling IT: Ter kennisname
Besluit IT: kennis genomen



175
i

Illegaal saneren dooi
kostenverhoging

~ Kleine saneringen betekent aanwezigheid k
verhoging kosten

~ Zorg voor illegaliteit wordt gedeeld
~ Acties:

— Naspeuren wat reden van kostenverhoging is
— HUM-Wbb aandacht voor handhavingsvraagstul
— Aandacht tijdens platform toezicht

Behandeling IT: Ter kennisname
Besluit IT: kennis genomen



r
141 Duurzame vormv

immobilisaten
heid

~ Immobilisaten kunnen niet voldoen aan norm voor
duurzame vormvastheid

~ Toevoeging van meer cement zorgt voor voldoen ai
norm, maar product is dan niet meer toepasbaar
vanwege scheurvorming (krimp)

~ Voorstel: aanpassen Rbk specifiek voor deze strooi
de toepassing als funderingsmateriaal onder wegei

Behandeling IT: Instemmen met wijziging Rbk
Besluit IT: Instemming met wijzigingsvoorstel



162 Toetsingsregel hert
bouwstoffen

SSI

~ 2 maal 2 regel niet conform code milieuverantwoor
wegbeheer en teer uit de keten

~ Voorstel: schrap 2 maal 2 regel voor PAK's
~ Inbreng Dak&Milieu + niet voor dakbedekking (ree

oud)

Behandeling IT: Instemmen met wijziging Rbk.
Wel of niet uitzondering

dakbedekking?
Besluit IT: Instemming met wijziging Rbk, bitumen

asfaltproducten kennen al een ruimere norm tot jul
2013, die in stand houden.



167 Tijdelijke opslag bouuustoff~

~ Wens voor opslag bouwstoffen analoo
aan grond en bagger

~ Geen draagvlak in werkgroep
~ Mogelijkerwijze route via activiteitenbe

Bebandeling IT: Ter kennisname
Besluit IT: Kennis genomen



171 Horren spoorwegballa&

~ Nadere discussie
~ Terugverwezen naar werkgroep

Behandeling in IT: volgende keer
Besluit IT: geen



1 74 Hergebruik niet teer oude
asfalt

~ Stofvorming bij toepassing in halfverharding
in stof verhoogde PAK-gehalten

~ Stofvorming kan worden voorkomen via anc
regelgeving (vraagsteller wordt geinformeer

~ Verhoogde PAK in stof hoeft niet te wijzen o
sterk PAK-houdend granulaat

Behandeling IT: Ter kennisname
Besluit IT: Kennis genomen



r177 LD staalslakRen in

schanskorven
~ Producteigenschappen helpen bij luchtzuivering langs snelwe
~ Product voldoet vaak net niet aan norm Vandium (die verlaag

B+ vraagt na waarom)
~ Toepassingswijze (opvang regenwater) borgt bodemkwaliteit,

gaat uit van open toepassing i.p.v. isolatie
~ Gelijkwaardigheid gaat nu over isolerende voorzieningen

Behandeling IT

Besluit IT:

Zien wij beleidsmatig de ruimte om
reikwijdte gelijkwaardigheid te
vergroten?

Terugverwijzing naar werkgroep, graag eerst eei
nadere uitwerking van noodzakelijk aanpassing
gevolgen daarvan.



178 Misbruik vrijstelling onderzc

~ Vrees dat vrijstelling onderzoeksbepaling lel

tot onrechtmatig gebruik van die route
~ Handhavingsrisico is onderkent
~ HUM-Bbk wordt aandacht aan dit onderwerl

geschonken
~ FAQ op site en aandacht voor toezichtloket

Behandeling IT: Ter kennisname
Besluit IT: Kennis genomen



27 Mijnsteen~
~ Mijnsteen is bouwstof, wens is om duurzaar

bodembeheer te voeren via concentratiebel
(mijnsteen op mijnsteen)

~ Parkstad Limburg rekent duurzaamheid
voorgenomen beleid door

~ Daarna juridische mogelijkheden voor
verankering inventariseren

Behandeling IT: Ter kennisname
Besluit IT: Kennis genomen



Verschillende keren in werkgroep
Probleem zit hem niet in 'de kunst van het opbulken'aar in i

organisatievereisten van kwalibo (opleidingsplan, kwaliteitssy
klachtenprocedure, etc.)
Communiceren via FAQ van mogelijkheden werken met BKK
inhuur gecertificeerde partij
Oplossen via een apart protocol onder de BRL9335 voor kleir
ondernemingen was eerst de insteek, maar blijkt niet succes~
Oplossing onderzoeken via activiteitenbesluit waarin 'kunst v(
opbulken'omt en bij vaststelling erkenningsplicht voor kleind
ondernemingen schrappen.

Behandeling IT

Besluit IT:

Instemming met oplossingrichting, tzt vis
activiteitenbesluit aanpassen Bbk

Instemming



135 Barium~
~ Barium komt vaak in onverdachte situatie boven I-

waarde over heel NL
~ Veronderstelling dat barium in bodem vaak barium&

betreft terwijl normstelling uitgaat van meer toxisch
barium

~ Voorstel: schrap Ba norm tijdelijk en onderzoek spe
Ba in bodem NL en stem norm daar op af

Behandeling IT: Instemmen met tijdelijke
aanpassing Rbk en opdracht ops
onderzoek aan NOBOWA

Besluit IT: Instemming, regeling per 1 april aanpast



154 Bomeng ranvLaat

~ Bepaalt type bomengranulaat heeft vanweg
benodigde stabiliteit een samenstelling
waardoor het geen grond en geen bouwstof

~ Werkgroep zit geen oplossing, want dat hee
effect op andere gemengde stromen

~ Vraagstuk wordt voorgelegd aan Vl

Behandeling IT: Ter kennisname
Besluit IT: kennis genomen



135, 160, 168, 173 Verspreid&
van bagger

~ Nieuwe stoffen zitten niet in de ms-PAF en leiden v
tot de conclusie dat baggerspecie niet verspreidbar
gevolg is verminderde afzetruimte voor bagger

~ Voorstel schrap individuele normen tijdelijk en neer
stoffen op in de ms-PAF en hou in normering ms-Pi
rekening met nieuwe analyses waterschappen

Behandeling IT: Instemmen tijdelijke aanpassing
Rbk, opdracht aan NOBOWA

voor uitbreiding ms-PAF
Besluit IT: Instemming, regeling per 1 april aanpast



177 Nikkel in primair zan
Zand- en grindwinners constateren dat toetsing aan AW2000
voor nikkel is afgetopt op normgrens wonen. Normgrens wond
1,1 maal AW2000; oude norm was 2 maal AW2000. Gevolg i5

% primair zand kwalificatie 'industrie krijgt'oorstel

is om normgrens wonen voor Nikkel op 2 maal AW2(
stellen indien RIVM aangeeft dat dat risicotechnisch geen beh
Is.

Besluit IT

Behandeling IT: Instemmen aanpassing Rbk norm voor Nikkel
Opdracht RIVM onderzoek naar risico daarvan
Instemming, regeling per 1 april aanpassen


