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Beste

Ik heb nog geen terugmelding formeel ontvangen of dit nu in de Rbk geregeld wordt .

Aanvuging voorde niet ingewi)de is dat Rhona Leem =Noordse leem =granul at (zelfde spul, zelfde herkomst )

Rhona leem als NV bouwstof gelet op onderstaande spedficaties (en onbekend certificaat )voldoet dit met als grond, omdat de aromaten ver de klasse industrie overschrgden Niet toepasbaar
matenaal als zgnde grond

Uit de ene e partgkeuring van Buntrop die ik heb gezien zgn de lichte olifracties ook verhoogd,dus vermoede)i)ke oorzaak aromaten.

Daarnaast bevat dit matenaal polyacrylam de ( en mogelgkl bgproduct acrylam de = ZZS in Nededand )

Polyarcylamide is volgens onze info emissie naar oppervlaktewater, schade)i)k voor vissen, watervolooien (mechanische werking)

Bou w stof of grond het spul zal nader onderzoek behoeven en zorgplicht geldt altgd
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Echter wi) worden op een gegeven moment dus gesteld om dit matenaal als grond te beschouwen.
Alleen is de vraag is vanaf wanneer& Ik heb eerder aangegeven dat ik als toezichthouder de wet moet beoordelen. Is een definitieve memo van DGWB en RWS voldoende&
Welke stoffen naast het standaard stolfenpakket moet onderzocht worden? Stel voordat we hiervoor M W~ vragen ter ondersteumng om een list met aanvullende stoffen te
bepalen.

Bggevoegd een deel van de brochure van RONA)cam en artike)4 5 I Rbk

De techmsche speuficaties :
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Van de bovengenoemde stoffen is de kans groter dan 5 / dat deze stoffen, hoger dan de achtergrondwaarde, voorkomen in granuliet en dienen op basis van artike)4 5 1 Rbk onderzocht te
worden.

Artikel 4.5.1. Stoffanpakket ZCLPO&a+
I De milieuhygignischa verklaring van de toa ie passen grond of baggerspecie of van de bodem op de loapassingslocatie. geeft

aani

a. voor welke stoffen de kans op overschrijding van de achtergrondwaardenhoger is dan 5%

b. welke sloffen vannatuur)i)ka oorsprong ofvanwege het gebruik de achterg ondwaardan overschrijden. en kunnen

voorkomen in het gebied waar de grond of baggarspecia van afkomstig ik

c. daemissievande stoffenwaarvan de kans op overschrijdingvandemaximaleemissiewaardanhogeris den5%voor
toepassingenalsbedoeldin rk lsc h rh«l b tenzljwordtvoldaanaan*rk lala I r ~ fn 4 Id

2 Hetearste lid.anders,is netvan toepassing opbaggerspecievanoppervlaktawaterliIhamandiainbeheerzijnbij het lbjk,

indien de baggerspecie daarin wordt toegepast.
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Granuliet is een inert ma te naai welke ontstaat bij het breken en heeR een g ranulaire slibachtige samenstelling Wordt de cartificeding aangepast of blijR de 25 lange van toepassing
(voortschnjdend inzicht)& Zijn ernaast de a nalysecgfers van het product ook momtonngsprogramma s beschikbaar, i v m. de gevolgen voor plant en dier, alsmede het gedrag in de waterkolom en
de w etc rbodem (wel afdichtend voor het grondwater in vsrondiepte plassen maar ook voor het bodemleven)& Dit zgn ook milieu aspecten

Wat bij mi leef

Met grote interesse wil ik de ontwikkelingen blgven volgen

Met vnendelilke groet
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Beste allemaal,

Vong IaarheeR RWS ON een melding Bbk, waarbg granuliet zou orden toegepast n de Honswgkerplas, ontoereikend verklaard, op grond van dne overwegingen:
1. Granul at is geen grond maar bouwstof/afvalstof;
2 BRL 9321 is een onjuist certificaat bg gra nutst;
3. Zorgpkcht en zorgen om effecten op het milieu.

Over deze onderwerpen is veelvuldig overleg geweest tussen de regio s, WVL/Bodem+ en ILT. Dat resulteerde ook in een gezamenlgke notitie dit voogaar was nn standpunten t a v. het
bo enstaande werden ngenomen.

Onlangs heeR GIB DGWB benaderd om in gesprek te gaan over die standpunten. Dit gesprek heeR ertoe geleid dat DGWB granuliet als 'grond'ilde aanmerken Ook daarover is overleg geweest
tussen regio's (ZN en ON), WVL, ILT en DGW6, en uiteindelijk ook met 65.

Afgelopen woensdag heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Liz van Duin,

Begin otaat

, Arno Valkhof en . Daarbg is de volgende Ign overeengekomen:

Inh o u de lijk
Men vindt dat een keuze grond of bouwstof nu moet worden genomen
Men beseR dat technisch gezien voor beide een redenenng is op te hangen
Men deelt de memng dat milieu inhoudelgk gezien er geen overtuigende reden is om Granul et als bouwstof te bet telen en dat een wgziging daann Lo v. 25 jaar toepassing als grond met te
motiveren Is op grond van m lieunsico; dus de aanwezigen steunen de keuze van gra naliet als grond en daarmee voor doorzetting van de altijd gevolgde lijn
Men acht het van belang dat de redenenng voor grond consistent moet zijn op punt van mil eunsico en maatschappelgke toepassing van granul at als grond en det de link met de
regelgeving navolgbaar en transpa ant is, nclusief de vereisten van de zorgplicht ook voor toepassing als gn nd.

Procedureel: vervolg
Er volgt een gezamenlgke definitieve notitie van DGW6 en RW S, vastgesteld door DGW6 en RW S, als basis voor umform handelen De notitie zal worden gecoordineerd in samenspraak of
afstemming met'

Bodem+
o DGWB: ~
o BS:
o ILT. NNB
o RWS ON.

HB32'e

notitie wordt ter info aan DG RWS (cc DG DGW6) voorgelegd met advies om de Staatssecretadis te informeren
Op 26 augustus wordt deze Ign in een gesprek tussen GIB en + Ruud Splithoff namens IenW gedeeld
GI6 kan een meuwe melding BBk doen die dan door de regio langs de genoemde lijn wordt behandeld.
Afgesproken is dat een penodiek overleg tussen Lz van Dmn, Nel Aland en Ruud Splithoff wordt ingencht op het thema bodemkwal te t.

Emde otaet

M.i. is erdoor beleid nu een standpunt ingenomen t.a v. ons eerste zorgpunt, maar dat onverlet dat de ovenge twee zorgpunten nog open blijven staan Dat heb ik ook als zodanig voorafgaand
aan het overleg van woensdag meegegeven aan Arno. De komende tijd zullen we hier aandacht voor moeten blgven vragen en ervoor moeten zorgen dat de gevraagde notitie dit ook als zode mg
goed neerzet.

Tot zover wat kluge wilde meegeven van de gang van zaken rondom deze casus. Vragen, opmedongen, sem gerust co tact met mij op.

M t vriendellke groet,
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