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Hiervan is de afdeling handhaving op maandag 21 oktober 2019 op de hoogte (afschrift gelezen). Vanuit handhaving heb ik vorige week wel inhoudelijk naar de stukken gekeken. Het certificaat en
onderbouwing is onder andere vergeleken met een andere producent van granuliet. Uit de vergelijking bleek dat bij de geleverde documenten niet alle parameters zijn onderzocht terwijl deze
rrngelijk wel in het granuliet kan zitten. Indien de kans op voorkomen van de achtergrondwaarde hoger is dan Sgb, dan dient deze parameter op basis van artikel 5 4 I lid a Rbk'ierop
onderzocht te worden.

Op basis van rrgjn bevindingen heb ik ter veriTicatie dezelfde stuk~ken zonder mijn commentaar afgelopen tmjdag 25 oktober2019 aan WVL li )gestuurd om te laten bedorde~leb.

Op vrgdag 25 oktober 2019 ontvingen wij van Brabob de planning van deze week, waarin de toepassing gepland stond.

Om uit te sluiten of er wel/niet voldaan wordt aan de eisen van het certificaat hebben wij vanuit handhaving vrijdag besloten om een verifi«a tic bode monderzoek te laten uit te voeren. Waar we
naast de stoffen die bij de melding zijn onderzocht worden aangevuld met de parameters:

Alle metalen dus aanvullend op Arseen, Chroom, Vanadium,Tint Antimoon, Beleen. (totaal 15 metalen )
Aromatische oplosmiddelen 16 stuks (som meet je niet maar is in totaal 16 stuks) waarbij fenol en cresol met steekbussen vluchtig bemonsteren
Polyacrylamide (nadere invulling vanuit WVL)
Sulfaat,
Chloride,
pH

Op maandagmiddag 20 oktober 2019 is gecontroleerd en bleek de eerste partij te zijn toegepast in het diepe deel van de plas. Hierop heb ik aan de ~ BV) mondeling
en per mail dringend verzocht om de toepassingen totdat het verilicatieonderzoek en de resultaten de toepassing zodanig toe te passen dat deze terug te nemen is. Op dinsdag 29 oktober 2019
is dit per brief bevestigd (wordt dus vandaag verzonden).

Morgen 30 oktober 2019 wordt eraan verificatieonderzoek uitgevoerd door Oeonius in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland op de bovengenoemde stoffen.

Op maandag 4 november 2019 worden de meeste resultaten van deze monstemame verwacht en kan handhaving bepalen of de toepassing onder het huidige certificaat door kan gaan.

'n artikel 4.5.1 stoffenpakket van het Rbk staat het volgende
1. Oe milieuhygienische verklaring van de toe te passen grond ofbaggerspede of van de bodem op de

toepassingslocatie, geeft aan:
a. voor welke stoffen de kans op overschrijding van de achtergrondwaarden hoger is dan 5'A,
b. welke stoffen van natuurlijke oorspronp of vanwege het gebruik de achtergrondwaarden overschrijden, en kunnen voorkomen in het gebied waarde grond of baggerspede van

afkomstig is;
c. de emssie van de stoffen waarvan de kans op overschrijding van de maximale errfssiew aard en hoger is dan Ssb voor toepassingen als bedoeld in a*ika l 63 van het besluit, tenzij

wordt voldaan aan artikel 4.12.1, tweede of derde lid.

Met vriendelijke groet,


