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Bedanktvoorhetdoorzenden

Allen,

Gisteren hebben we~ alle documenten digkaa~learchiveerd.

Kunnen jullie deze week je bestanden hierin zetten?
Alvast bedankt.
Met groet, 11.1
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Vent &ZN)
Verzonden: woensdag 23 oktober 2019 0:15
aanr '&ZN); (zN)
GQ (zN)
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Gewgzigde meldmg voorgenomen toepassmg 504391.1

Hartelgke groet,~ 11.1
Verzoaden aut BlsckBeny Work
(usssv blackbenv con))

yan: rws nt
Datum: woensdag 23 okt 2019 1207 Al I
Aan: Kerkhof, May svm de (ZN) rws nt
Oudernsrp: RE I?eomdeeld: Gcwgzrgde meHmg voorgenomen toepsssmg 504391 I

Hoi May,

Dank tuur cbr bencbr, zal tk zeker delen nut nfgn collega'.

Jog(e adrws wrake b

Groet en ook ruin dank knorde prettige ssnunwerkjug~ 11.1
Vmmnzlen rm:t BbckBeny Woric

(usvu blackbenv.cora)

Van: Kerlchof, May svm de (ZN) ~s nt
Datum: dmsdag 22 okt 2019 527 PM
Aan: (ZN) ~grws ot
Oadsrnurp: RE Bcomdccld Gewgzgde meldmg morgenomen toepsssmg 504391 I

Vandaag lang in het OT over de granuliet kwestie gesproken natuurlijk. Ik blijf hier

11.1
Ik heb onze samenwerking hierin in leder geval als heel prettig ervaren en wil je hiervoor bedanken. Hartelijke groet,

May

Van: (ZN)
Verzonden: iknsdag 22 oktober 2019 9: 14
Aant Beubng, Nana (ZN); Kerkhof, May van de (ZN); Weusbnk, Kerm (ZN)
Onderwerp: FW; Beoordeeld: Gewgngde meklmg voorgenomen toepassmg 504391.1

Is de deur uit

Vent (ZN)
Verzonden: vnldaq 18 oktober 2019 14; 54
Aant" N); ~rgnederzand~nl'meldinuengbrabob.nl'C:

tuncnaving Bodem (Dt); r (ZN);
'

(ON); ~&ZN);
Onderwerp: REr Beoordeeld: Gewgzlgde melding wmrgenomen toepassing 504391.1

(ZN)



Geachte melder,

Op 10 oktober 201 9 heefi u ia het digitale meldpunt bodemkwali feit mn Rijkswaterstaat, aMeting 6odem+ een melding ingediend in het kader mn het 6esluit Bodemkwaliteit (hierna BBK)
~ Uw melding hebben vij gwagistreerd onder nummer 504391 I en zaaknummer RWSZZOI 90001465001
~ Net gaat om het nuttig Icepassen mn grond enrof baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 vrigens het kader grootschalige loepassing
~ De parfij is alkomstig um Amerikhamnweg 2 te Amsterdam
~ De partij mxdt toegepast in het project G6T Otm de Maas
~ De ommng mn de partij is 100 000 ton
~ Oe periode mn de toepassing is 24 september 2019 tol en met 31 december 2021

Op basis mn gewijzigde inzichten wordt genoemde melding als toereikend becordeeld
Deze email mrmngt onderstaande becordeling mn 17-10-2019.

De zorgplicht genoemd in hel 6bk blijlt mn toepassing.

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

Als u wagen heeR rver deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met

Ik wrwacht u hiermee mldoende te hebben gemhnneerd.

Met vriendelijke groet,

stk t t tzdudd d

p ib 2333, 3300 oeuk d t

r ee~
F oes-73741so

,I
k i i i.

vani
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 ll:42
Aant nederzand,nlb 'meldingenfikbrabob.nl'O

Handhaving Bodem (ZNJ; r (ZN); (ON); (ZN); (ZN);
Onderwerp: FW: tleoordeeldi Gewilzigde melding wmrgenomen toepassing 504391.1

Geachte melder,

Op 10 oktober 201 9 heelt u ia hel digitale meldpunt bodemkwaliteit mn Rijkswaterstaat, afdeling 6odem+ een melding ingediend in het kader van het 6esluit 6odemkwaliteit (hierna BBK)
~ Uw melding hebben wfi geregistreerd onder nummer 504391 I en zaaknummer RWSZ201 90001465001
~ Het gaat om het nuttig tcepassen mn grond enrof baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 kolgans het kader grootschalige toepassing
~ De panij is afkomstig mn Amerikhavenweg 2 te Amsterdam
~ De partij wordt toegepast in het project GBT Okm de Maas
~ De ommng mn de partij is 100 000 ton
~ De pwiode van de toepassing is 24 september 2019 tol en met 31 december 2021

aanzien mn uw melding en bijgwoegde documenten en/of 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 herleiden is welke afspraken zijn gemaakt blijft de melding

niet toereikend
~ Daarnaast onderschrijkwt vej de conclusie mn de bijgemegde notitie van Schreurs Milieuconsult niet. Er is geen sprake mn grond hetgeen wordt bevmtigd door de analyseresultalen. Granuliet, ook wel

Nomdse Leem genoemd, ontstaat bij de winning, het breken en zevm mn primair gesteente De BRL 9321 is uitdrukkelijk niet mn toepassing op hel matwiaal wijkomend tijdens het productieproces mn
granuliek

~ Net bewflsmiddel welke is gelwenl is ontoereikend Het granuliet, genoemd op hel procescenificaat 6RL 9321 en op de bijbehorende informatie genoemd Ncordse leem, mlt niet onder de 6RL 9321.

Cenificering mn hergebruikt materiaal onder deze becordefingsrichtlijn is niet toegestaan Klei, testeerde, materiaal alkomstig uil deklagen, fiugsand en dergelijke kunnen niet op basis mn deze
beoordefingsrichtlijn waden gecenificeerd Dk geldt ook vxx steenslag geproduceerd uit gesteente.

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

De branche heefi naar aanlwding mn het arhies mn de werkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL mor bdustriezand en ~nd) aan te passen. Deze aanpassing Is gestrand in

de toelingscommis ie Bbk, omdat die stelde dat als gemlg mn de wijziging impliciet de definitie mn bouwstof zou worden aangepast. De argumentwing kamt er op neer, dat hel niet zo kan zijn dal als je een
bouwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die riiet vridoet aan de emissie-eisen, kunnen waden kwmalen om te worden gelevml als grond
Venolgens heefi de branche een nieuwe 6RL opgesteld (6RL 9344), die mnolgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhouding had omes te maken dat in deze nieuwe BRL het product zowel
als grond en als tmuwslof kon waden toegepast. Daarna is er niets meer mn de branche wmomen op dit punt
Omdat dit niet helder is vastgelegd, is dit aan ons als bemegd gezag ter beoordeling Een geldig bewijsmiddel als zijnde bouwstof is niet bijgeleteid

~ Zou (er wel) een geldig bewijsmiddel bij dit materiaal aanwezig zijn dan willen wij u erop wijzen dat :

o Niet alleen de kwaliteit mn hel materiaal bepalend is, maar tewrw of de toepassing nuttig en functicneel is. Dit is bepaald in artikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dil materiaal is mrxalsnog ccnform
mfiieuwetgeing te betitelen als zijnde akalstof. Het is een afialslof totdat bewezen is dat dil materiaal correct gekeurd is en de toepassing als nuttig en funcdloneel wmdt gezien .

Gelet op de samenstelling mn dit materiaal, met een zeer fijne factie, is hel niet uit te sluiten dat dit een mnroebeling teweeg brengen en bestaat eraan vxhoogde kans op cogoriaal gedrag mn het
materiaal Daarnaast is dit geen natuurlijk materiaal (slijpsel «m granuliet) wat normaal in deze geconcentreerde homeelheden vm natura in de Nederlandse bodem vmrkomL Wij inden de becogde
toepassing mn deze akaistof in appenlaktewater (diepe plas, G61) met het oog op naluurontwikkeling en grondwalerbescherming, niet nuttig en functioneel.

o Op grond wn artikel 5 hienan wwdt dit matwiaal in ds beoogde loepassing als zijnde grond in oppenlaktswater door ons afgekeurd.

o Het zmgplichtartikel T geldt ten alle tijde Het bewijsmiddel wat gelmerd is dient ook aan te gmen dat dit materiaal mrtroebeling van het appenlaktewater kan veroorzaken, cogodaal gedrag op lermijn

niet uit te sluiten wit enfof het materiaa nog niet genormeerde sloffen bevat die een probleem kunnen mroorzaken, zoals bij corheekl sulfaat, barium en calcium. Dit staat niet aangagsmn Het
bewflsmiddel is dus ook op dit punt niet compleet . Gelet op hel herkomst gebied, wat ons niel bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest ader in de betrefhnde mijngmemn aanwezig is
geweest. OI dit kan worden uitgesloten. Zonder gedegen herkomstanalyse dient hel gehele stogenpakkel betrokken te worden bij de analyse. Dat betekent ook dat mjgestelde stofisn in Nederland
gewoon meegenomen dienen te worden Op gmnd van an.T zorgplicht keuren wij dit materiaal af.

Daarom wordt uw melding als niet toereikend beoordeeld Ds~ werkzaamheden, zoals door u aangegemn en beschreian mldoen niet aan ds regale wn het 6bk. Om uw melding «mr toepassing
toereikend te maken en conform het gestelde in hst 6esluit 6odemkwaliteit, dient u de ontbrekende inkrrmatis aan te lemren. 6 kunt dit doen door, elektronisch ia Agentschap Nl„een wijziging op uw melding aan te
gewn. Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld. Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de wwkzaamheden, handelt u in strijd mel het Bbk. Indien ik constateer dat u de grond toch
toepast, zal ik gebruik maken mn de mij ter beschikking staande bestuurliJke enfof strafrechtelijke handhavngsmiddelen.

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

Als u vagen heelt rner deze mail, kunt u uitsluitend contact oprwmen met

Ik mrwscht u hiermee mldoende te hebben geinfonneerd.

nl, 05


