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He terra s I correcz. Ik heb~ gebeld en uitgelegd waarom dit op deze rrwnier gedaan is.

Vent (WVL)
Verzondeiz donderdag 17 oktcber 2019 12:43
Aan: PN); (ZN)
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Gewgzigde melding voorrymomen toepassing 504391.1

Dit komt me nu echt over

Vani (ZN) [mailtm~rgrws.nl]
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 11:42
Aant 'meldinqenrgbrabob.ny
00: Fhndheving Bodem (ZN); (ZN): (ON); (ZN);~(ZN)
Onderwerpt FW: Seoordeeldt Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 5c4391.1

Geachte melder,

Op 10 oktober 201 9 haag u ria het digitale meldpunt bcdemkwafiteit vm Rijkswaterstaat, akNling Bodem+ een melding ingediend in het kader mn het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK)
Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 504391 I en zaaknummer RWSZ20190001409500t
Het gaat om het nuttig toepassen mn grond en/of baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 kolgans het kader gmolschalige toepassing
De partij is afkomstig van Amerikhmenweg 2 te Amsterdam
De partij vasdl toegepast in het Fm)eet G6T Oau de Maas
De ommng mn de partij is 100 000 ton
De periode van de toepassing is 24 september 2019 lot en mei 31 december 2021

aanzien mn uw meldmg en bijgemegde documenten enlof bewijsmiddelen maak ik de mlgende opmerkingen:
In de melding worrk aangegewm dal afspraken zijn gemaakt lijdens hel omrleg mei RWS Op basis mn het ontbraken van een document waarin te herladen is welke afspraken zijn gemaakt blijft de melding

niet toereikend.
Daarnaast onderschrijmn wil de conclusie mn de bijgeumgde notitie mn Schreurs Milieuconsult nieL Er is geen sprake mn grond hetgeen wordt bemstigd door de analyseresugaten. Granuliet, ook wel

Noordse Leem genoemd, ontstaat bij de winning, het breken en zeem van pnmair gesteente. De BRL 9321 is uitdrukkelijk niet mn toepassing op het matenaal uijkomend tijdens het prcduclieproces um
ganuliat.
Het bewflsmiddel welke is geleuvd is ontcereikend. Het granuliet, genoemd op het procescertificaat BRL 9321 en op de bijbehorende informatie genoemd Noordse leem, «rit niet onder de BRL 9321.
Ceriificering mn hergebmikt materiaal onder deze becordelingsrichtlijn is niet toegestaan. Klei, testeerde, materiaal afkomstig uil deklagen, fiugsand en dergelijke kunnen niet op basis mn deze
beoordelingsrichfiijn waden gecertificeerd Dil geldt ook «mr steenslag geproduceerd uit gesteente.
Na intern overleg binnen RWS, blijkt dat nog niet is mstgesteld of dit materiaal onder de ncemer grond kan vagen.
De branche beef naar aanlwding mn het mMes mn de werkgrcep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL umr Industriezand en -grind) aan te passen. Deze aanpassing is gestrand in

de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gemlg van de wijziging impliciet de definitie mn bouwstof zou wodan aangepast De argumentenng kcmt erop neer, dat het niet zo kan zijn dal als je een
tmuwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grend geuordan is Op die manier zou een bouwstof die riiet mldoet aan de emissieeisen, kunnen worden «vmalen om te wonlen geleverd als grond.
Venolgens haag de branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die vancfgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhcuding had ermee te maken dat in deze nieuwe BRL het prcduct zowel
als grord en als bouwslof kon waden toegepast. Daarna is er niets meer mn de branche mmomen op dit punt
Omdat dit niet helder is mstgelegd, is dit aan ons als bmoegd gezag ter beoordeling. Een geldig bewijsmiddel als zijnde bouwstof is niet bijgelmaid
Zou (er wel) een geldig bewfismiddel bij dit materiaal aanwezig zijn dan willen wij u erop wijzen dat

c Niet alleen de kwaliteit mn het materiaal bepalend is, maar tmans of de toepassing nuttig en functioneel is Dil is bepaald in artikel 5 besluit bcdemkwalileit. Iya materiaal is tooralsnog conform

milieuwetgeung te betitelen als zijnde akalstcf. Het is een afialstof totdat bewezen is dat dil matenaal correct gekeurd is en de toepassing als nuttig en functioneel wordt gezien .

Gelet ep de samenstelling mn dit materiaal, met een zeer fijne factie, is hel niet uit te sluiten dat dit een mrtroebeling teweeg brengen en bestaat eraan mrhoogde kans op cogodaal gedrag utn het
materiaal Daarnaast is dit geen natuurlijk materiaal (slijpsel «m granuliet) wat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden «m natura in de Nederlandse bodem umrkomt. Wij inden de becogde
toepassing utn deze akefstof in oppenlaktewater (diepe plas, GBT) met het oog op natuurontwikkeling en grondwalerbescherming, niet nuttig en functioneel.

o Op grond mn artikel 5 hienen wordt dit matwiaal in de beoogde loepassing als zijnde grond in oppenlaklewater door ons afgekeurd
o Het zorgplichtartikel 7 geldt ten alle lijde. Het bewijsmiddel wat geleverd is dient ook aan te gemn dat dit matwiaal mnroebegng um het oppenlaktewater kan mroorzaken, cogoidaal gedrag cp termijn

niet uit te sloten wit enlcf het materiaa nog niet genormeerde stofien bevat die een probleem kunnen mroorzaken, zoals bijvowtwekl sulfaat, barium en calcium Dit staat niet aangegewm Het
bewfismiddel is dus ook op dit punt niet compleet . Gelet op hel herkomst gebied, wat ons niet bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest ader in de betrefhnde mijngroeran aanwezig is
geweest. Of dit kan worden uitgesloten. Zonder gedegen herkomstanalyse dient hel gehele stolfenpakket betrokken te worden bij de analyse. Dat betekent ook dat «ijgestelde stoffen in Nederland
gewoon meegenomen dienen te worden Op grond mn an.7 zorgplicht keuren wij dit matwiaal af.

Daarom wmdt uw melding als niet toereikend beomdeekl De~ werkzaamheden, zoals door u aangegemn en beschrman roldoen niet aan de regels um het 6bk. Om uw melding umr toepassing
toereikend te maken en conform het gestalde in het Besluit 6odemkwaliteit, dient u de ontbrekende firiormage aan te lemren. U kunt dit doen door, elektronisch «a Agentschap NL, een wijziging op uw melding aan le
gemn Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld. Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart mel de werkzaamheden, handelt u in strijd met het 6bk Indien ik constateer dat u de grond toch
toepast, zal ik gebruik maken mn de mij ler beschikking staande bestuurlijke en/of strafrecMelijke hardlmingsmiddelen.

Deze e-mail is geen besluit in de zin «m de Awb en kan geen bezwaar op waden gemaakt.

Als u vagen heelt roer deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met

Ik mrwacht u hiermee voldoende ta hebben gemfonneerd.


