
Van:

Verzonden;
Aan:

Onderwerp;

(wvLI

woensdag 4 dacambar 2019 09 31

WVL)

FW. Advies granoliat. godamsignaal indienen of mats
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Dag ~,~ refereert aan een advies van jou.
Kun ]e me aangeven wanneer je wat hebt geadviseerd op basis van welke gegevens?

Alvast bedankt!

Met vriendekjke groet,

Van: (ZN)
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 14 32
Aan: (WVL) rws.nl&
Onderwerp: Advies granuliet. Bodemsignaal indienen of niet?

Beste ~,
Zoals je weet is erop 30 oktober 2019 is door Ri]kswaterstaat Zuid Nederland Handhaving een controle uitgevoerd en is In opdracht van Ri]kswaterstaat
Zuid Nederland Handhaving conform de BRL1001, door een BRL1000 erkend bedrijf, Geonius een verificatiebodemonderzoek uitgevoerd. Van dit onderzoek
zijn nog niet alle onderzoeksresultaten ontvangen. Reden hiervan is dat er geen actieve meetopstelkng voor (poly)Acrylamide bij de labs voorhanden is.
Deze moet dus eerst opgesteld, gekalibreerd worden alvorens een meting te kunnen uitvoeren.

Van de resultaten die wel bekend zijn, heb ik de onderzoeksresultaten vergeleken met de gegevens van het bij de Bbk-melding gevoegde onderbouwing.
Uit de resultaten blijkt:

~ Het certificaat spreekt van een 'geproduceerde industriegrond'ie voldoet aan de eisen van het Bbk, klasse AW (achtergrondwaarde). Uit het in
opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland handhaving uitgevoerde onderzoek blijkt dat voorde parameters nikkel, minerale ohe en barium 11
waardes zijn gemeten die hoger zijn dan klasse AW (achtergrondwaarde).

Bij navraag aan WVL ) of de interpretatie juist is, is bevestigd dat dit een ]uiste
interpretatie is.
De onderzoeksresultaten moeten in kader van handhaving, op basis van artikel 4.13.1 Rbk, getoetst worden of de waarde de maximale waarde met
1,4 wordt overschreden. ]n dit geval de klasse AW (achtergrondwaarde) * 1,4.

Voor nikkel en minerale olie wordt de maximale waarde niet met 1,4 overschreden.
Voor Barium Is geen achtergrondwaarde vastgesteld, wel is er een ingetrokken interventiewaarde die met meer dan 1,4 wordt overschreden, echter
deze geldt pas als er sprake is van een antropogene herkomst. Bij navraag bij WVL ) en het advies van de CD ( )
hoe te interpreteren is door beiden aangegeven dat er geen sprake is van een antropogene herkomst. Hoeft dus niet aan getoetst te worden en is
dus geen overschrijding.

Zoals je bi] het eerste bolletje kunt lezen onderschrijlt~ mi]n mening wat betrea het bodemsignaal. Echter voordat ik een bodemsignaal wil indienen
zou ik graag ook]ou mening willen. Met andere woorden onderschri]f je de conclusie of niet?
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Indien u mij in de CC mailt, dan ga ik er vanuit dat u dat doet ter kennisname.
Woensdag- en vrijdagmiddag zijn mijn vaste vrije middagen


