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Verzonden out BktckBeity Work
(nnrtv blackbmtZcon))

Tan: (ZN)~tuk 01

Datum: tsgdag 18 old. 2019 3 26 Phl
Aaa: (ZN) a ct om
Ondernerp: P(V. Bmordeefd Gen gngde mekkag morgenomen toepassmg 504391 I

Komt nog een officials brief achteraa~n.

Van: (ZN)
Verzonden: vriidaq 19 oktober 2019 14:54
Aan: m (ZNJ;~Onederzand.nlc 'meldingenObrabob.nl'CI

(ZN); (ZN); ~,//ggd(ON); (ZN);~~ (ZN);~; ZN)
Onderwerp: RE: Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 504391.1
Geachte melder,
Op 10 oktober 2019 heefi u via het dipitale meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ een melding inpediend in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw melding hebben wij peregistreerd onder nurrmer 504391.1 en zaaknunmer RWSZ2019-00014095-001
~ Het gaat om het nuttig toepassen van grond en/of baggerspecie met de kw elite itsklasse AW2000 volgens het kader grootschalige toepassing
~ De partij is afkomstig van Amerikhavenweg 2 te Amsterdam
~ De partij wordt toegepast in het project GBT Over de Maas
~ De omvang van de narij is 100.000 ton
~ De periode van de toepassing Is 24 september 2019 toten met 31 december 2021

Op basis van gewijzigde inzichten wordt genoemde melding als toereikend beoordeeld.
Deze email vervangt onderstaande beoordeling van 17-10-2019.
De zorgplicht genoemd in het Bbk blijft van toepassinp.
Deze e-mail is geen besluit in de zin van de Awb en kan geen bezwaar op worden gemaakt.
Als u vragen heeR over deze mail, kunt u uitsluitend mntact opnemen met Paul Maartens (06 -22555031).
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendeliike groet,

~RI'kswaterstaat Zuid Nederland
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Van: (ZN)
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 11:42
Aan: m ~Onederzan~d.nf 'meldinoenebrabob.nl'CI~ ~(ZN); «(ZN); (ON); ~ (ZN); (ZN);~~;~
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Gewijzigde melding voorgenomen toepassing 504391.1
Geachte melder,
Op 10 oktober 2019 heeR u via het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ een melding ingediend in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw melding hebben wij geregistreerd onder nurrsner 5D4391.1 en zaaknurrrner RWSZ2019-00014D95-001
~ Het gaat om het nuttig toepassen van grond en/of baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 volgens het kader grootschalige toepassing
~ De partij is afkomstig van Amerikhavenweg 2 te Amsterdam
~ De partij wordt toegepast in het project GBT Over de Maas
~ De omvang van de partij is 100.000 ton
~ De periode van de toepassing Is 24 september 2019 tot en met 31 december 2021

Ten aanzien van uw meldinp en bijgevoegde documenten en/ofbewijsrmddelen maak ik de volgende opmerkingen:
~ In de melding wordt aangegeven dat afspraken zijn gerruakt tijdens het overleg met RWS. Op basis van het ontbreken van een document waarin te herleiden is welke afspraken zijn gerrwakt

blijft de melding niet toereikend.
~ Daarnaast onderschriijven wij de conclusie van de bijgevoegde notitie van Schreurs Milieuconsutt niet. Er is geen sprake van grond hetgeen wordt bevestigd door de analyseresultaten.

Granuliet, ook wel Noordse Leem genoemd, ontstaat bij de winning, het breken en zeven van

prirruir

gesteent. De BRL 9321 is uitdrukkelijk niet van toepassing op het materiiaal
vrijkomend tijdens het productieprocek van pranuliet.

~ Het bewijsmlddel welke is geleverd is ontoereikend. Het granulfet, genoemd op het procescertilicaat BRL 9321 en op de bijbehorende informatie genoemd Noordse leem, valt niet onder de BRL

9321. Certificering van hergebruikt materiaal onder deze beoordelingsrichtlijn is niet toegestaan. Klei, testeerde, materiaal afkomstig uit deklagen, flugsand en dergelijke kunnen niet op
basis van deze beoordelingsrichtlijn worden gecertiTirnerd. Dit geldt ook voor steenslag geproduceerd uit gesteente.

~ Na intern overleg binnen RWS, blijkt dat nog niet is vastgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan vallen.

De branche heelt naar aanleiding van het advies van de werkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL voor industriezand en -grind) aan te passen. Deze
aanpassing is gestrand in de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gevolg van de wijziging impliciet de definitie van bouwstof zou worden aangepast. De argumenterlng komt erop
neer, dat het niet zo kan zijn dat als je een bouw stof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet voldoet aan de emissie-
eisen, kunnen worden vermalen om te worden geleverd als grond. Vervolgens heeft de branche een nieuwe BRL opgesteld (BIIL 9344), die vervolgens bij de opname in de Rbk is

aangehouden. Die aanhouding had ermee te maken dat in deze nieuwe BRL het product zowel als grond en als bouwstof kon worden toegepasL Daarna is er niets meer van de branche
vernomen op dit punt.
Omdat dit niet h cider is vastgelegd, is dit aan ons als bevoegd gezag ter beoordeling. Een geldig bewijsmddel als zijnde bouwstof is niet bijgeleverd.

~ Zou (er wel) een geldig bewijsrriddel bij dit materiaal asnwezip zijn dan willen wij 0 erop wijzen dat :

o Niet alleen de kwaliteit van het materiaalbepalend is, maar tevens of de toepassing nuttig en functioneel is. Dit is bepaald in artikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dit materies I is
vooralsnog conform mllieuwetgeving te betitelen als zijnde afvalstof. Het fs een afvalstof totdat bewezen Is dat dit materiaal correct gekeurd is en de toepassing afs nuttig en
functioneel wordt gezien .

Gelet op de samenstelling van dit materiaal, met een zeer fijne fractie, is het niet uit te sluiten dat dit een vertroebeling teweeg brengen en bestaat er een verhoogde kans op
cogoidaal gedrag van het materiaal. Daarnaast is dit geen natuurlijk materiaal (slijpsel van granuliet) wat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden van natura in de
Nederlandse bodem voorkomt. Wij vinden de beoogde toepassing van deze afvalstof in oppervlaktewater (diepe plas, GBT) met het oog op natuurontwikkeling en
prondwaterbesdiermfnp, niet nuttig en funmfoneel.

o Op gmnd van artikel 5 hiervan wordt dit rrmteriaal in de beoogde toepassing als zijnde grond in oppervlaktewater door ons afgekeurd.
o Het zorgplichtartikel 7 geldt ten alle tijde. Het bewijsmiddel wat geleverd is dient ook aan te geven dat dit materiaal vertroebeling van het oppervlaktewater kan veroorzaken,

cogoidaal gedrag op termijn niet uit te sluiten valt en/of het materiaal nog niet genormeerde stoffen bevat die een probleem kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld sulfaat, bariium
en caldum Dit staat niet aangegeven. Het bewijsmiddel is dus ook op dit punt niet compleet . Gelet op het herkomst gebied, wat ons niet bekend is, wensen wij ook te weten of er
geen asbest ader in de betreffende rr/ijngroeven aanwezig is geweest. Of dit kan worden uitgesloten. Zonder gedegen herkomstanalyse dient het gehele stolTenpakket betrokken te
worden bij de analyse. Dat betekent ook dat vriijgestelde stoffen in Nederland gewoon meepenomen dienen te worden. Op prond van art 7 zorgplicht keuren wij dit materiaal af.

Daarom wordt uw melding als niet toereikend beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aanpepeven en beschreven voldoen niet aan de regels van het Bbk. Om uw melding



voor toepassing toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit godemkwaliteit, dient u de ontbrekende informatie aan te leveren. u kunt dit doen door, elektronisch vla Agentschap IVL,

een wijziging op uw melding aan te geven. Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld. Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de werkzaamheden, handelt u in

strijd met het Bbk. Indien ik constateer dat u de grond toch toepast, zal ik gebruik maken van de mij ter beschikking staande bestuurlijke en/of strafrechtelijke handhavingsmiddelen.
Deze e-mail is geen besluit in de zin van de Awb en kan geen bezwaar op worden gemaakt.
Als u vrapen heek over deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met 6'rws.ril, 06
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.


