
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVL)

zondag 10 november 2019 11:13
(WVL)

RE: Over granuliet

021

Ha~,
Ik ben destijds betrokken geweest bil de aanpassing van de Regelmu bodemkwaliteit op het punt van Banum. Even wat zaken op een nl en mijn advies in deze:

De Regeling bodemkwaliteit is aangepast in het vooOaar van 2009 (in normenta bel is als voetnoot opgenomen):
De normen voor barium n)n ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van natura in de bodem voorkomt Indien er sprake i van verhoogde bariungehaken

ten opnchte van de natuurhjke achtergrord als gevolg van een anlropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormahge interventiewaarde voor baraxn van
625 mg/kg d.s. Dem mormahge interveutmwaarde is op dezelfde mamer onderbouwd als de aserveutwwaarden voor de meeste ardere metalen.

Achtergrond van het wtzetten van de toetsiog van Barium aan normen is dat bij de intmductm van het Bbk ook het standaard stoflenpakket is ingevoerd op basis van de verhoogde kans dat Beman boven de

achtcrgrondwaarde werd aangetro(fcn Doordat Banum in dat standaard stoflbnpakket werd opgenomen kwam opeens veel xtformahe beschkbaar over Banumgehaken in de bodem Ux die mformahe bkek
dat Barium m veel gevagen van natura m de bodem voorkwam in gehalten boven de mtervenhewaardeu. Ten onrechte werden dm bodarm als emskg verontresugd beoordeekl. Om die reden is afgenen van
beoordelmg aan de norm voor Banum, met mlmndenng van dm gevallen waarm Barium als gevolg van een hodembedragende actmteit verhoogd m de bodem werd aangetroflen.

Zie ook orm: FAQ httos//www boderrmlus nl/ondetwemen/webreue)mvinu/bbk/mshumenteiybotova/veetuestekle-tranen/fltu-udmudeliik/waarom ontbreekt-0/

Gr

NB: destgds heefl
volgende over Banum

voor SCG io 2003 opgetekend wat voor de zogenaamde exoten (mmder vaak ondermchte pavanwlers) gemeten gehalten waren io de NL bodem Daaruit vindt ik bet

BARIUM (Ba) 4 I Eigenschappen, voodmnun en achtergmndgehaltea Hgenschappen Banumheeg atoonnummr 56, een atooagewicht van en behoort tot de aamalkahmtalen Badum h afgeleid van het Griekse woord oor zwaar.
Gedegenbariumiseengeelzil ernntaalmteensoortehjkgevhht an35lgr/cm3enondeertzeergenakkehjkHetkomtnietinnutalhsche orm oorlnchenischgedraghjktbariumzeer eelopcalmumenhet~tdtdaaromook ak
m cakmnboudende niaeralen mgebou d Het snnitpu t van barhunEgt bij 725 Cao het kookpunt bij 1640 C Voorkonen m de pdmam omgevmg In de aamkomt concentmeu barhunzich m de u tem dhm en zum (sduiumijke)
m gm tis he gesteenten in gehaltes tussen de cm en 1220 ppm Bwrimkomt zoml m aparte naneralen als gedissenineerd oor in de pnnaire onge ing De belangnjkste ban nmneralen zijn ban t BaSO4 en in nmdere m te mth riet
BaO13ensanbometBagi205 Ba 'at neenveelvoo ko ndga gndnemaldat «estalwordtgevo densanen «thydmthenmlen taalensafzett'en Ookkaa het acmv ns kalken ofbovenopvenveemekalken.lnmtmpa
kont het onder andere oor in Engeland, Saksen, Bohem n en Roenunw. Wuhenet n een relatie fmldzaam nuneraal dat oorkumt m galeniet (PbS) aders. In Europa korrt het oor in

Hernam

Northumberland en Als ton Moore in

Cori hd Egl 6 bil g g SbbmS b tkm I g d 6 g t I t th tV gd g t t I b k htkl g ga Idpt
Ophettotale oorkounn anbanummdeaardkorstis kak eklspaatdebelmgnlkstebariumdragermetgehaltentotca 2/(ppm)bariumOoklwnhetcalcmm er engen inplagioklaas,pymmenenamfibooLVandenietsilicatenzijn

k t pt td bl gjmt b nri d d I .V d d d ng gBj g k kl Idp t 'h b ht f lk P.N tbg g mthtb tglgd H I

organischestofen sulfaten.ookfosfatenenhydronden,en ooralMn(OHlz,leggenbariumgoed ast.Het oomaanstebanunwaneraaLbanet,isstabielen ordtalsmdanwnnegenonuninhetmchanischa er edngsproces.
V g hthg nhjkg ht b t t nht I h d ht fg d t I d d ng gkmb d I -ddm Id I h gp d t Idpt
ennicas,-ddfuus mos erweemeveldspaten,-als hetanonderlijk mbteraalbariet.Achtegmndgehaltenlnstolhagsgeste ntenkun engehaltenvoorkonenvan03totppm respectievehjkduniete cwbonatut.Dezegesteenten

d Nd I d g bg I sg g lt d g hmbl gV d g gb g t gbb 'hgg d ghlt gnmdld dd 246 732pp V d tb gg t t hgtdt b It

en andesut bg 246 en 703 ppm Voor zand stenen en grauwackes (klas jm zands teen) is het wereldgenaddelde 316 ppmen voor schalies is d t 546 ppm Het barhungehalte van 504 nnnsten van ongecoasohdee de sedmunten u t de
dm d N MB b t n igttsslpp D d pt d t hgtt 0 25

Van: (WVL)

Verzonden: vnl dag 8 november 2019 12 31
Aaii: WVL)

Onderwerp: PW: Ove granuflet

Lrirws.nl&

Lri s.nl &

Ha~
Graag eml-tmddag of maandagoc Etend-vroeg t e )cib rus ch contact hierover.
F f hagen spaart je veel heswerk en context. LBI onder )nep van DG en dweme DG s.

Bvd groet~
Vefmndeu met BlackBeny Work
(www.blackbcnv.com)

Van; (WVL)
D t . vnldag os nov 2019 12:14 PM
A (CD)

Kpi: (WVL)
Ond r rpi FW: 0 er granuliet

ignvs I

ai D

10.2.e

Dag ~
Het granuhet verhaal gaat inmiddels verder.

Voor e informatie
11



Alvast bedankti

M t vnendelgke groeten,

Van: (WVL)
Verzonden: vrijdag 6 november 2019 11 35

Aan (WVL)
Onderwerp: Over granuliet

Lnrws nl

Qr s.nl&

j(or~
Zoals vanochtend bespmkerz

PS. laten we maandag Ifkoppen bijeen steken.
GroetW
Vcrmnden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

V n: Kerkhof, May an ds (ZN) &ma~ande kerkh~of r s nl&

D t mr donderdag 07 nov. 2019 3;59 PM
Aan: (WVL) air s.nl
Kpirg t gD (ZN) ~ .L,
0 d r rprFW:0 rgrmubt

(ZN) (0 t, (ZN)~C (ZN) ~ia t

Omdat ik vanmiddag met op kantoor was heb ik mijn MO gevraagd de mail al aan je door te sturen. H erna hebben we nog telefomsch contact gehad. Het leek me handig en helder voor
edereen, om dit ook nog even vast te leggen.

toetsen,

We houden contact, hartellke groet,

May

Van: (ZN) Nanwns Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 14:01
Aani (WVL)
Onderwerp: FW: Over granuliet

Op verzoek van May van de Kerkhof stuur ik deze mail door.

mvrar

060-~
Van: (ZN)
Verzonden: donderdag 7 november 2019 12 11
Aani Kerkhof, May van de (ZN); (ZN)
Onderwerp: RE: Over granuliet

May en Q,
Het emge wat door ons is gecommumceerd naar WVL is dat aan de
ontbreken van resultaten. En dat we later een meuwe afspraak zouden plannen.

is medegedeeld dat het overleg afgelopen maandag met doorging vanwege het

Dan inhoudelgk op de resultaten die we wel hebben:

R sult ten onderzoek beunschip Agegonda, welke Gra naliet in de beun had en

Samenaevat (met elke stof benoemd. maar in aroeoenl is oodracht aeaeven om te onderzoeken:
Onderzoeksopdracht Resultaat BOTOVA
Standaardpakket'A'met aanvugende zware metalen 6-ll-2D19 Itl 6-11-2019 Ill 9

Vluchtige a romate n 5-11-2D19 I21 5-11-2019 (21
Vluchtige oechloreerde koolwaterstogen 5-11-2D19 I21 5-11-2019 (21

IalkvDFenolen 4-11-2019 I31

(poly)Acrylamide (Acrylamide (en de afbraakproducten Nog geen
hydrorypropionitnl, isobutyronitnl, sorbitan-mono-oleaat) en datum, min. 1

acrvlomtril. week~
Resultaten
ln de bglage zgn de BOTOVA toetsen en analyseresultaten weergegeven De BOTOVA toets is een doorrekening van de analyseresultaten naar een'standaardbodem welke wg
gebruiken om te toetsen.

Voorlop ge conclusie
Als k de incomnlet resultaten uit de BOTOVA toetsen beoord I dan kom ik tot de voorlon o conclusie
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