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Vani (ZN)
Verzonden: vnldaq 10 oktober 2019 14:54
Aani (ZN); @nederzand.nlj 'meldinqengbratmb.nl'C:

Handhaiiing Bodem (ZN); (ZN); i(ON); ~(ZN);~ ~(ZN);~
Onderwerp: RE Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 504391.1

(ZN)

Geachte melder,

Op ID oktober 2D1 9 heeg u ria het digitale meldpunt bodemkwaliteit vm Rijkswaterstaat, afdefing Bodem+ een melding ingediend in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw melding hebben wfi geregistreerd onder nummer 504391 1 en zaaknummer RWSZZOI 90001485001
~ Het gaat om het nuttig loepassen mn grond enlof baggerspecie met de kwaliteitskfasse AW2000 vrigens het kader grootschalige toepassing
~ De panij is afkomstig mn Ameikhavenweg 2 te Amsterdam
~ De panij wedt toegepast in het project GBT Cner de Maas
~ De ommng mn de partij is 100 000 ton
~ De peiode van de toepassing is 24 september 201 9 tol en met 31 december 2021

Op basis van gewijzigde inzichten wong genoemde melding als toereikend beoordeeld
Deze email wnungt onderstaande beoordeling vm 17-1D-2019.

De zorgplicht genoemd in het Bbk blijft mn toepassing.

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

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

k mrwacht u hiermee mldoende te hebben geinfonneerd.

Het vriendelijke groet,
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Van: &ZN)
Verzondeiu donderdag 17 oktober 2019 ID42
Aant ~rpnederzand.nf; 'meldingenrpbrabotknl'Ct

Handhaving Bodem (ZN); (ZN); (ON); G )~(z );
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 504391.1

Geachte melder,

Op ID oktober 201 9 heelt u «a hel digitale meldpunt bodemkwaliteit mn Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ een melding ingediend in het kader «m het Besluit Bodsmkwaliteit (hierna BBK).
~ Uw melding hebben wj geregistreerd onder nummer 504391 1 en zaaknummer RWSZ2019-OOD1485-001
~ Het gaat om het nuttig tcepassen usn grond enlof baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 vrigens het kader groolschalige toepassing
~ De partij is afkomstig mn Amerikhavenweg 2 te Amsterdam
~ De panij wedt toegepast in het project GBT Oke de Maas
~ De ommng mn de partij is 100 000 lon
~ De periode van de toepassing is 24 september 201 9 tot en met 31 december 2021

aanzien mn uw melding en bijgemsgde documenten en/of bsviijsmiddelen maak ik de eigende opmerkingen:
~ In de melding wordt aangegeven dat aepraken zijn gemaakt tijdens het tnerleg met RWS Op basis mn het ontbreksn vm een document waarin te herleiden is welke afspraken Mijn gemaakt blijft de melding

niet toereikend.
~ Daarnaast onderschrijken mj de conclusie mn de bijgemegde rmtitie mn Schreurs Milieuconsult niet. Er is geen sprake mn gond hetgeen wordt bevestigd door de analyseresultalen. Granuliet, ook wel

Nomdse Leem genoemd, ontstaat bij de winning, het breken en zeven mn primair gesteente De BRL 9321 is uitdrukkelijk niet mn toepassing op hel materiaal vijkomend tijdens het productieproces wm

ganuliet.
~ Het bewijsmiddel welke is geleerd is ontoereikend Het ganuliet, genoemd op hel procescertificaat BRL 9321 en op de bijbehorende informatie genoemd Ncordse leem, mlt niel onder de BRL 9321.

Certificering van hergebmikt mateiaal onder deze beoordelingsrichtlijn is niet toegestaan Klei, testeerde, materiaal afkomstig uil deklagen, gugsand en dergelijke kunnen niet op basis van deze
beoordelingsrichtlijn waden geceriificeerd Dil geldt ook «xn steenslag geproduceerd uit gesteente

~ Na intern eadeg binnen RWS, blijkt dat nog niet is mstgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan mien.
De branche heelt naar aanleiding mn het ehies mn de wekgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL mor Industriezand en dpind) aan te passen. Deze aanpassing is gestrand in

de toelingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gemlg van de wijziging impliciet de definitie mn bouwstof zou weden aangepast De argumenteing komt erop neer, dat het niet zo kan zijn dal als je sen
bouwstof hebt (gesteente) en dal lijn maakt, het ineens grond gewonkn is Op die mariier zou esn bouwstof die niet «ridoet aan de emissie-eisen, kunnen worden «mnalen om ts wonlen geleverd als grond.
Venolgens haalt de branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die mnolgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhouding had ermee te maken dal in deze nieuwe BRL het product zowel
els grond en als bouwslof kon waden toegepast. Daarna Is er niets meer mn de branche mmomen op dit punl.
Omdat dit niel helder is vastgelegd, fs dit aan ons als bemegd gezag ter beoordeling. Een gefdlg bewjsmiddel als zijnde bouwstof is niet bijgeleerd

~ Zou (er wel) een geldig bewijsmiddel bij dit materiaal aamvezig zijn dan willen wj u erop wijzen dat
o Niet alleen de kwaliteit mn het materiaal bepalend is, maar tewns of de toepassing nultig en functioneel is. Dt is bepaald in artikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dil materiaal is moralsnog conform

mgieuwetgedng te betitelen als zijnde akelstof. Het is een afialstof totdat bewezen is dat dil materiaal correct gekeurd Is en de toepassing als nuttig en tunctioneel wedt gezien .

Gelet op de samenstelling mn dit materiaal, met een zeer fijne fractie, is hel niet uit te sluiten dat dit een wrtroebeling teweeg brengen en bestaat eraan verhoogde kans op cogoidaal gedrag mn het
materiaal Daarnaast is dit geen natuurlijk materiaal (slijpsel mn granuliet) wat normaal in deze geconcentreerde hoevmlheden mn natura in de Nederlandse bodem morkomi. Wij inden de beoogde
toepassing mn deze afvristof in oppenlaktewater (diepe plas, GSI) met het oog op natuurontwikkeling en grondwalerbescherming, niet nuttig en fiinctioneel.

o Op grond mn artikel 5 hienan wordt dit materiaal in de beoogde toepassing als zijnde grond in oppsnlaktewater door ons afgekeurd.
o Het zegplichtariikel 7 geldt ten alle tijde Het bevdjsmiddel wat geleerd is dient ook aan te geen dat dit materiaal mrtroebeling van het oppenlaktewater kan wroorzaken, cogoidaal gedrag op lermijn

niet uit te sluiten mlt enlof het materiaal nog niet genormeerde stoffen bevat die een probleem kunnen mroorzaken, zoals bijmorbeekl sulfaat, bsrlum en calcium. Dit staat niet aangegevm Het
benjsmiddel is dus ook op dit punt niet compleet Gelet op hel herkomst gebied, wal ons niet bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest ader in de betrefhnde mijngmemn aamvezig is
geweest. Of dit kan worden uitgesloten Zonder gedegen herkomstanalyse dient hel gehele stogenpakket betrokken te worden bij de analyse Dat betekent ook dat vijgestelde stoffen in Nederland
gewoon meegenomen dienen te worden Op grond van an 7 zegplicht keuren wij dit materiaal af.

Daarom wordt uw melding als niet toereikend beoordeekl Ds «ergenomen werkzaamheden, zoals door u aangsgewn en beschreum mldoen niet aan de regels mn het Bbk. Om uw melding mor toepassing



toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende Informatie aan te lewren. U kunt dil doen door, elektronisch da Agentschap NL, een wijziging op uw melding aan te
gmen Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld. Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de wwkzaamheden, handelt u in strijd met het Bbk Indien ik constateer dat u de grond toch
toepast, zal ik getuuik maken uan de mij ler beschikking staande bestuurlijke enfof strafrechtelijke hardhuingsmiddelen.

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

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

Ik wrwacht u hiermee mldoende te hebben geinfonneerd.

nl, 06 —~


