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Ik zal hun zo meteen bellen om meer duideliikheid hierover en laat je dan wat weten.

Van: (ON)
Verzonden: dmsdag 15 oktober 2019 14:45
Aant (ZN)
Onderwerp: Beoordeeld: Gewijzigde melding wxugenomen toepassing 504391.1

Hallo~
Bijgaand de beoordeling mn de gevnjzigde melding 504391 1. I

kidien de beoordeling wonit wmtuurd wg je mij dan in cclbcc meenemen «mr wrwerking in de powerbrowsmd

Met «iendelijke groet,

Geachte melder,

Op 10 oktober 201 9 heelt u ria hel digitale meldpunt bodemkwaliteit mn Rijkswaterstaat, afdeling 6odem+ een melding ingediend in het kader van het 6esluit 6odemkwaliteit (hierna B6K).
~ Uw melding hebben wfi geregistreerd onder nummer 504391 I en zaaknummer RWSZZDI 900014095001
~ Het gaat om het nuttig tcepassen mn grand enlof baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 mlgens het kader grootschalige toepassing
~ De partij is afkomstig km Ammikhamnweg 2 te Amsterdam
~ De panij wmdt toegepast in het project GBT Oker de Maas
~ De ommng mn de partij is 100 000 ton
~ De periode mn de toepassing is 24 september 201 9 tol en met 31 december 2021

aanzien mn uw melding en bijgemegde documenten eniof bewijsmiddelen maak ik de mlgende opmerkingen:
~ In de melding wordt aangegeven dat afspraken zijn gemaakt tijdens het merleg mel RWS Op basis van het ontbreken mn een document waarin te hedeiden is welke afspraken zijn gemaakt blijft de melding

niet toereikend.
~ Daarnaast onderschrijkm vn] de conclusie mn de bijgemegde notitie mn Schreum Milieuconsult niet Er is geen sprake mn grond hetgeen wordt bemstigd door de herkomst Granuliet, cok wel Ncordse Leem

gencemd, ontstaat bij de winning, het tveken en zeum mn primair gesteente De BRL 9321 zoals onder de derde outlet mrmeld is uitdrukkelijk niet mn toepassing op het materiaal uijkomend tijdens het
productieproces mn granuliet

~ Het bewijsmiddel welke is getemd is ontoereikend Het granuliet, genoemd op hel procesceriificaat BRL 9321 en op de bijbehorende informatie genoemd Noordse leem, mlt niet onder de BRL 9321. Deze
beomdelingsrichttijn is niet bedoeld mor materiaal dat een bewmk ing heelt ondergaan anders dan scheiden, wassen of breken. Cenificering mn hargebruikt materiaal onder deze beoordelingsricMlijn is niet
toegestaan. Klei, testeerde, matmiaal afkomstig uit deklagen, gugsand en dergelijke komen niet op basis mn deze beoordelingsrichtlijn wonfen gecertificeerd Dit geldt ook koor steenslag geproduceerd uit

gesteente.
~ Na intern inarleg binnen RWS, blijkt dat nog niet is mstgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan mien.

De branche heelt naar aanleiding mn het achies wn de uerkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL «mr Industnezand en -grind) aan te passen. Deze aanpassing is gestrand in

de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gemlg van da wijziging impliciet de definitie mn bouwstof zou worden aangepast De argumentering komt erop neer, dat het riiet zo kan zijn dal als je een
txmwstof hebt (gesteente) en dat lijn maakt, het ineens grond gevonkn is Op die manier zou een bouwstof die riiet wldoet aan de emissiedsen, kunnen worden «mnalen om te wonlen geleverd als grond.
Venolgens heefi de branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die mnolgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhcuding had ermee te maken dat in deze nieuwe BRL het product zowel
als grond als bcuwstof kon worden toegepast Daarna is er riiels meer mn de branche wmomen op dit punt.
Omdal dit niet helder is mstgelegd, is dit aan ons als bemegd gezag ter beoordeling Echter dient er wel een geldig bewflsmiddel aanwezig te zijn

~ Zou (er wel) een geldig bewijsmiddel bij dit materiaal aarnvezig zijn dan wglen wil u emp wijzen dat
o Niet alleen de kwaliteit mn het materiaal is bepalend, maar tmms of de loepassing nuttig en functioneel is . Dil is bepaald in artikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dh materiaal is een geimporteerde

afislstof uit Nomwegen. Dit materiaal is een a@afstof lotdat bewezen is dat dit materiaa nuttig kan worden toegepast .

Gelet op de samenstelling mn dit materiaal, met een zeer fijne fractie, zorgt dit mor wriroebeltng mn het oppenlaktewater en mihoogde kans op cofioidaal gedrag mn het materiaal. Daarnaast is dit

geen natuurlijk materiaal wat normaal in deze geconcentreerde hoewalheden,het slijpsel mn granuliet, van natura in de Nederlandse bodem morkomt Wij «nden het gelet op de beoogde toepassing
in (onder) oppenlaktewater mn deze afvalstof in een diepe plas mel oog mor natuumntvrikkeling, niet nuttig en functioneel.

o Op grond mn arbkel 5 hienan vordt dit materiaal als beoogde toepassing als zijnde grond in oppenlaktewater dcor ons afgekeurd .

o De zorgplicht mtikel T geldt ten alle tijde. Het bewijsmiddel wat gelemrd is dient ook aan te gmen dat bijmorbeeld dit materiaal wriroebeltng van het oppenlaktewater kan umorzaken, cdloidaal gedrag
op kan Ireden eniof er nog niet genormeerde stoffm een probleem kunnen mroorzaken, zoals bij oorbeekl sulfaat, barium, calcium en of de pH . Dil staat riiet aangegeven. Het bewijsmiddel is dus ook
op dit punt niet compleet . Gelet op het hmkomst gebied, wat ons niet bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest ader in de betregende mijngroman aanwezig is geweest. Of dit kan waden
uitgesloten Zonder gedegen herkomstanalyse dient het gehele stolfenpakket betmkken te worden bij de analyse. Dat betekent ook dat uijgestelde stofien in Nederland gewoon meegenomen dienen te
woldmi.

o Op grond mn artikel T vanuit de zorgplicht met oog op vertroebeling en mogelijk cdloidaal gedrag «m hel matmiaat keuren wfl dit materiaal bij umrbaat af.
~ Hierbij wil ik opmerken dat reacties, aanwfiende berindingen, -onderzoek, -berekeningen, - loetsingen en onderbouwingen integraal opgenomen moeten wtmlen in de rapportage. Losbladig aangelemrde

stukken met betrekking op het onderzoek en de rappmtage worden niet geaccepteerd.

Daarom wordt uw melding als niet toereikend beoordedd De morgenomsn werkzaamheden, zoals door u aangegemn en beschreum mldcen niet aan de regels wn het BBK Om uw melding «mr toepassing
toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit 6odemkwaliteit, dient u de ontbrekends inbrmatie aan te lemren. U kunt dit doen daor, elektronisch ua Agentschap NL, een wijziging op uw melding aan te
gmen. Deze wijziging zal door mij wonkn beoordeeld Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de werkzaamheden, handelt u in strijd mel het SBK. Indien ik constateer dat u de grond toch
toepast, zal ik gebruik maken mn de mij ter beschikking staande bestuurlijke eniof strafrechtelijke handharingsmiddelen.

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

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

k mrwacht u hiemee mldoende te hebben geinfonneerd.


