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Onderwerp: Samenvatting gesprek Noordse Leem en RONA soorten; 12-2-2019.

Beste 19. 1

Allereerst nogmaals dank voor)ugie deskund ge input over de matene Noordse Leem e RONA Leem.
Hierbi) een korte samenvatbng an ons gesp ek.

Op 12 februan)l hebben wg gesproken over Noordse leem (granuliet), RONA leem en RONA bodemdicht i v m. da mogalgkheid als kwelmaatregel voor proje* Twentekana )en In hat overleg hebben
wij vastgesteld dat nadere informatie nodig is om te beoordelen of en hoe deze matena )en toegepast kunnen worden. Gelet op het grote belang voor pro)ect Twentekana )en gaan wg op ko*e
termgn in overleg met de leveranaers van de matenalen om daarover meer duideli)kheid te krijgen. De vragen hebben wg onder per onderdeel omschreven.

Belangn)k onderdeel van de mogelgkheid van toepassing va bovengenoemde matena )en is de aan ezigheid va bewi)svoenng. De kwal teit van grond en baggerspeae moet worden aangetoond
met een milieu hygienische verklanng. Het Besluit bodamkwaliteit kent voor grond en baggarspeae de volgende typen milieu hygiemscha:

1 partijkeunng
2 Erkende kwaliteit verklanng
3. Fabnkant-eigenverklanng
4. (water)bodemonderzoek
S. ( ster)bodemkwalteitskaart

De eerste dne typen milieu hygienische kunnen ook voor bouwstoffen worden gebruikt Het standpunt (ILT/RWS handhaving) is dat Noordse leem - an waarschijnlgk ook RONA leem - als "bouwstof"
moeten worden geclassificeerd RONA bodemdicht is een zand bentonietmengsel en zou onder definitie van "grond" vallen, als zgnde 'een nuttige toepassing'it heeft de voorkeurs)s toepassing
in het kanaal doordat het vergunningstechnisch goed is te verantwoorden. Dieper leggen kan goedkeuring van )LT krggen, daarmee houdt het project al rekening ook i v m. scheepvaartbelasting
(schroefstralen). Deltares verncht onder andere onderzoek hierna, zodat juiste laagdikte en erosiebestendigheid tgdens de aanbesteding kunnen worden geoptimaliseerd.

Noordse Leem (granuliet).
Handhaving tra)ect loopt nu voor dit onderdeel i.v.m. de toepassing in zandwinputten (discussie certificaat grond versus bouwstof)
Tgdans het overleg met de leveranaar moeten wij o a. inzicht krggen welke stappen de pa rtl nu voornemens is te doen om het materiaal onder)uiste certificermg te krggen
Noordse leem wordt nu toegepast met een polymeer/flocculant. Volgens Etta zou een polymeer op natuurlgke basis o a. gzerflocculanten in pnnape toepasbaar kunnen zi)n.

RONA Leem en RONA bodemdicht
Welk certificaat is nu beschikbaar voor RONA Leem (BSB), dit is voor ons nu met te achterhalen.
Is eraan certificaat beschikbaar voor RONA bodemdichtl Zgn er zaken in voorbereiding op dit vlak (partgkaunng, BRL)
Welke gegevens zgn beschikbaar over fysische- en chemische kwaliteitl
Wie is de leverander en wat is de oorsprong van het matenaaP
Is eraan polymeer/flo«culant of andere toevoeging gedaan aan het matenaaP Zo )a welke polymeer en toevoeging. En welke functie heeR de flocculant/polymeerl
Zand bentoniet mengsel heeR voorkeur omdat het om natuurlgke matenalen gaat en onder defimtie van grond kunnen vallen. Het "terugneembaar" zgn speelt das nn ook een mindere rol.

Aanvullende vragen n.a.v. het overleg:
Een aantal zaken zgn ons nog niet helemaal duidalgk geworden n a v het overleg. We hebben da volgende aanvullende vragen:

Is de Noordse leem nu daadwerkelgk toegepast binnen de zandwinputtenl
Op welke grond van BBK is nu aangenomen dat Noordse leem een Bouwstof isl Speelt de toevoeging van een polymeer hier nu wel of geen rol inl
Wie is er nu vanuit RWS/ILT betrokken bg dit handhaving tra)ect. Wat is nu de status van dit handhavend optreden (is er bestuursdwang/ dwangsom opgelegdl).
Hoe is beleid RWS aangehaakt bg handhaving en/of ontwikkel ng voor toepassing Noordse leem? Wie vormt het beleid van RWS7
Ti)dans het overleg is aan de orde gekomen dat we vanuit )3 W bele d hebben om gebruik van "zorg ekkende stoffen" te beperken.

o De vraag is of de toepassing van een polymeer nu direct zal leiden tot een "nog go" qua toepassing in oppervlaktawaterl afhangt dit ook van de hoeveelheid&
o Valt iedere polymeer nu onder de defnzie valt van zorg ekkende stoffen t Etta gafaan dat ermogelgk el polymeren zgn de een natuurlgke basis hebben, maar zou dit nagaan om

daar meer dutdek)kheid over te kunnen geven.
Over de rrwte van terugneembaarheid van een bouwstof en voorwaarden over mate van vertroebeling moeten we in een vervolgoverleg met )LT nader ingaan. Voor RWS is het belangn)k
dat erin da aanbesteding voor da marktparti) duidelgke kaders zijn over deze onderdelen

Tot slot. Het was een nuttig overleg, maar de piepende telefoon)i)n zorgde soms voor wat rms en misverstanden . Laten we proberen om voor het vervolg overleg wel face 2 face te houden.

Acties;
1. Project TK2 gaat gesprekken voeren met de leveranaers/eigenaren van Noordse Leem (Bontrup) en Rona Leem en -bodemdicht (Van Hectaren/Altena)
2 ~ gaat na welke polymeren en/of flocculanten oeschikt dan wel ongeschikt zijn voor toepassing in water.
3. Pro)ect TK2 plant een overleg in met WV', ILT/handhaving ON /lunet ON /Pro)ect TKZ en evt deskundigen (n.t b)

Doel van dit ovedeg is een start te maken met hat schrgven van een notitie met randvoorwaarden en uitgangspunten voor toepassing van Noordse Leem en/of Rona leem/-bodemdicht

Mochten jullie op- of aanmerkingen hebben op deze samenvatting vernemen we dat graag.
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