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Zie onderstaande regale van M.
Woensdag hebben wij beschikking overeen boorploeg (ze hebben het druk met Pfas). Dan gaan we een schip controleren.

Alles wat hun hebben onderzocht in het stuk van schreurs aangevuld met

Dit moet ndnimaal zijn At pakket aangevuld mst overige metalen. Arseen, Chroom, Vanadium,Tin, Antimoon, Beleen. ( 15 metalen )

Aromatische oplosmdde ten 16 stuks, lost (som meet je niet rrwar is in totaal 15 stuks). Dit moet met steekbussen waarbij rekeninp gehouden moet worden mat 'normaal'n 'vluchtig'. Zijn dus
meerdere steekbussenllll

Sulfaat, Chloride en pH.

Met vriendelijke groet,

Vani &WVL)

Verzonden: vn)dag 25 oktober 2019 13: 21
Aani iunthawng Bodem (Zsg
Onderwerp: RB Beoordeeld: Gewijugde melding voorgenomen toepassing 50439LL

Van: Haixgwving Bodem (ZN)
Verzonden: vrud~a 25 oktober 2019 12:48
Aani (WVL)
atderwerpi FW: tleoordeeldi Gewiiugde mekling wmrgenomen toepassing 5c4391.1

Lees heel onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

Vani &ZN)
Verzonden: 18 oktober 201914:54
Aant
CG (ZN);
Onderwerp: REi Beoordeekl:

&OO; ~&z )I
Iiieldin9 «xirgeixxiien toepassing 504391. 1

(ZN); ~: (Ztd)

Geachte melder,

Op 10 oktober 201 9 heelt u «a het digitale meldpunt bodemkwaliteit mn Rijkswaterstaat, afdaling Bodem+ een melding ingediend in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (hierna BBK).
~ Uw melding hebben «F) geregistreerd onder nummer 504391 I en zaaknummer RWBZZOI 900014090001
~ Het gaat om het nuttig toepassen mn grand enlof baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 mlgens het kader grootschalige toepassing
~ De panij is afkomstig mn Amerikhamnweg 2 te Amsterdam
~ De panij wadt toegepast in het project GBT Oter de Maas
~ De ommng mn de partij is 100 000 ton
~ De pwiode van de toepassing is 24 september 201 9 tot en met 31 december 2021

Op basis van gewijzigde inzichten wonll genoemde melding als toereikend becordeeld
Deze email wnangt onderstaande beoordeling wn 11-10-2019.

De zorgplicht genoemd in het Bbk blijft mn toepassing

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

Als u vagen heelt mar deze mail, kunt u «itsluitend contact opnemen me

0 wrwacht u hiermee mldoende te hebben gemfonneerd.

Met vriendelijke groet,

3 ts 2333, 3300 aaut d t

vos~
F 038-7374330
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it t t t.

Van: (ZN)
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 11:42
Aant ~enederzand.nf: 'mefdtngenebrabob.nf
CC: Handhawng Bodem (ZN); (ZN); (ON): (ZN)'ZN);
Onderwerpt F«l; Beoordeeld: Gewgngde mekling voorgenomen toepassmg 504391.1



Geachte melder,

Op 10 oktober 201 9 heelt u «a hel digitale meldpunt bodemkwaliteit wn Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ een melding ingediend in het kader van het 6esluit 6odemkwaliteit (hierna 66K).
~ Uw melding hebben wfi gwagistreerd onder nummer 504391 I en zaaknummer RWS220190001409500I
~ Het gaat om het nuttig toepassen ven grond enrof baggerspecie met de kwalitwtsklasse AW2000 «rigens het kader grootschalige toepassing
~ De pwtij is alkomstig van Amenkhamnweg 2 te Amsterdam
~ De panij wmdt toegepast in het project G6T (her de Maas
~ De omvang van de partij is 100 000 ton
~ De periode van de toepassing is 24 september 201 9 tot en met 31 december 2021

aanzien ran uw melding en bijgevoegde documenten en/of bewijsmiddelen maak ik de volgende opmerkingen:
~ In de melding wordt aangegmen dat afspraken zijn gemaakt tijdens het rnerleg met RWS Op basis van het ontbreken ran een document waarin te hedeiden is welke afspraken zijn gemaakt blijft de melding

niet toereikend.
~ Daarnaast cnderschrijwn wfi de conclusie wn de bijgevoegde notitie ran Schreum Milieuconsult niet. Er is geen sprake rwn grond hetgeen word! bewstigd door de analyseresultaten. Granuliet, ook wel

Noiwlse Leem genoemd, ontstaat bij de winning, het breken en zemn van pnmair gesteente. De BRL 9321 is uitdrukkelijk niet uin toepassing op het materiaal vrijkomend tijdens het prcductiepioces um
granuliet.

~ Het bewijsmiddel welke is geleverri is ontoereikend Het granuliet, genoemd op hel procescenificaat 6RL 9321 en op de bijbehorende infamatie genoemd Noordse leem, velt niet onder de 6RL 9321.
Cenificering ran hergebruikt materiaal onder deze beoordelingsrichtlijn is niet toegestaan Klei, testeerde, materiaal afkomstig uit deklagen, fiugsand en dergelijke kunnen niet op basis mn deze
beoordelingsrichllijn worden gecertificewri Dil geldt ook uior steenslag geproduceerd uit gesteente.

~ Na intern overleg binnen RWS, blijkt dat nog niet is rastgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan mien.
De branche heelt naar aanleiding wn het wMes wn de werkgrcep enkele jaren gelden een poging gedaan om de 6RI 9321 (SRL rooi bdustriezand en Hpind) aan te passen. Deze aanpassing is gestrand in

de toelingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gemlg van de wijziging impliciet de definitie um bouwstof zou waden aangepast De argumentenng kamt erop neer, dat het niet zo kan zijn dal als je een
bouwstof hebt (gesteente) en dat lijn maakt, het Ineens grond geworden is Op die manier zou een bouwstof die niet voldoet aan de emissieeisen, kunnen waden wimalen om te worden geleverd als grond
Vervolgens haag de branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die venolgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhouding had ermee te maken dat in deze nieuwe BRL het pnxluct zowel
als grond en als bouwslof kon waden toegepast. Daarna is er niets meer vsn de branche vernomen op dit punt
Omdat dit niet helder is vastgelegd, is dit aan ons als bevoegd gezag ter beoordeling Een geldig bewijsmiddel als zijnde bouwstof is niet bijgeleuvd

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

o Niet alleen de kwaliteit ven het matwiaal bepalend is, maar tewns of de toepassing nuttig en functioneel is. Dit is bepaald in artikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dil materiaal is vooralsnog conform

milieuwelgwring te betitelen als zijnde afvalstof Het is een afvalstof totdat bewezen is dat dil matwiaal correct gekeurd is en de toepassing als nuttig en iunctioneel wadi gezien .

Gelet op de samenstelling wn dit materiaal, met een zeer fijne fiactie, is het niet uit te sluiten dat dit een variroebeling teweeg brengen en bestaat eraan verhoogrie karn op cogoidaal gedrag ven het
materiaal. Daarnaast is dit geen natuurlijk materiaal (slijpsel wn granuliet) wat normaal in deze geconcentreerde hoeumlheden wn natura in de Nederlandse bodem voorkomt. Wij inden de beoogde
toepassing wn deze aMristof in oppenlaktewater (diepe plas, G6T) met het oog op natuurontwikkeling en grondwaterbescherming, niet nuttig en functioneel.

o Op grond van wtikel 5 hienan weert dit materiaal in de beoogde loepassing als zijnde grond in oppenlaktewater door ons afgekeurd.
o Het zmgplichtartikel T geldt ten alle tijde. Het bewijsmiddel wat galmeid is dient ook aan te gman dat dit materiaal vertroebeling van het oppenlaktewater kan veroorzaken, cogodaal gedrag op termijn

niet uit te sluiten velt enlof het materiaal nog niet INnonneerde sloffen bevm die een probleem kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld sulfaat, barium en calcium. Dri staal niet aangegeven Het
bewfismiddel is dus ook op dit punt niet compleet . Gelat op hel herkomst gebied, wal ons niet bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest ader in de betrefhnde mijngroewn aanwezig is
geweest. OI dit kan worden uitgesloten. Zonder gedegen herkomstanalyse dient hel gehele stogenpakkei betrokken te worden bij de analyse. Dat betekent ook dat Mjgestelde stoffen in Nederland
gewoon meegenomen dienen te worden Op grond van art.T zmgplicht keuren wij dit materiaal af.

Daarom wordt uw melding als niet toereikend beoordeeld De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegewn en beschreum mldcen niet aan de regels wn het Bbk. Om uw melding mor toepassing
tcereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende inbrmatie aan te lewren U kunt dit doen door, elektronisch ua Agentschap Nl„een wijziging op uw melding aan te
gmen Deze wijziging zal door mij worrien beoordeeld Indien blijkt dat u met een ontoereikende melding bent gestart met de wedrzaamheden, handelt u in strijd mel het Bbk Indien ik constateer dat u de grond toch
toepast, zal ik gebruik maken ran de mij ler beschikking staande bestuurlijke en(of strafrechtelijke hanriharingsmiddelen.

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

Als u wagen heelt mar deze mail, kunt u uitsluitend contact oprwmen met

Ik wrwacht u hiermee voldoende te hebben geinfonneerd


