
31.

Rijkswaterstaat
Ministerie van injrasnuctuur en Milieu

& Retouradres postbus 3119 2001 oc Haarlem

HAVEN AMSTERDAM
De hee
Adjunct-hoofd Sector Infrastructuur en Milieu
Postbus 19406
1000 GK AMSTERDAM

tulkawatemtaat West-
Nederland Noord

Toetanwep 7
Postbus 3119
2001 OC Haarlem
7 023 530 13 01
F 023 930 1287

Contuctpeleoon

T 023~

Datum 05 juni 2013
Onderwerp Onderzoek geleverde informatie BBK melding 93476.0 /Overtredingen

Ons kenmerk
RWS 2013/29400

uw knnnleul
aak 93476.0

aulapetn)

Geachte heer~,
In navolging op mijn brief van 28 mei 2013 het volgende:

Melding 93476.0
Melding 93476.0 zou betrekking hebben op de toepassing van schoonzand. Nadat
u op verzoek van mijn inspecteur (de heer~) de betreffende
kwaliteitsgegevens heeft toegezonden zou het om zogenaamd "microzand" gaan.
Dit veronderstelt dat er zand is gebruikt. Dit is niet juist.

Granietstof
Het microzand betreft een fijne fractie welke afkomstig is van een bewerkina van
graniet. Ik verwijs hiervoor naar bladzijde 2 van de milieuhygienische verklaring.
Normaal (schoon) zand behoort tot grond volgens de definitie van het BBK en
heeft een verhouding van minerale delen en organische delen zoals die van
natura in de bodem voor komt. Ik verwijs hiervoor naar de definitie van grond
zoals die is vermeld in artikel 1 van het besluit Bodemkwaliteit.

Bouwstof
Het door u gebruikte "microzand" is geen schoon zand maar een bouwstof. Het
betreft hier een stof welke na bewerkina niet meer hetzelfde is zoals deze
oorspronkelijk bij de granietwinning is aangetroffen. In het besluit bodemkwaliteit
wordt er dan niet gesproken van grond maar van een bouwstof.

Fout onderzoeksprotocol
Door voornoemde fout met betrekking tot de definitie omschrijving ls er een
verkeerd onderzoeksprotocol gebruikt voor het opstellen van de toegezonden
milieuhygienische verklaring. De milieuhygienische verklaring had met behulp van
protocol 1002 opgesteld moeten worden in plaats van protocol 1001.
Voornoemde overtreding is overlegd met een specialistische medewerker van de
inspectie Leefomgeving en Transport (IL61T). Er zal door mijn inspecteur een
klacht worden ingediend bij de instantie Bodemsignaal. Hierna zal wellicht door
het verantwoordelijke bestuursorgaan met betrekking tot de kwalibo wetgeving
hier actie op worden ondernomen.
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Overtreding artikel 33 van het besluit Bodemkwaliteit
Degene die een bouwstof toepast draagt er zorg voor dat die bouwstof:

~ Niet met de bodem wordt vermengd;
~ Kan worden verwijderd;en
~ Wordt verwijderd in het geval het werk of een deel van het werk waarvan

de bouwstof deel uitmaakt niet meer als functionele toepassing kan
worden beschouwd, tenzij het verwijderen leidt tot een grotere aantasting
van de bodem of het oppervlaktewater dan het niet te verwijderen.

Datum
05 inni 2013

One kenmerk
RWS-2013/29400

Bijl.: 1

Mijn inspecteur is van mening dat u had kunnen en moeten weten dat deze zeer
fijne granietstof zou wegspoelen als het in oppervlaktewater zou worden
toegepast. Een eis bij het toepassen van bouwstoffen is dat deze terugneembaar
moeten worden toegepast en niet mag worden vermengd met de waterbodem. Er
mag dus geen uitspoeling plaatsvinden. Zie hiervoor de verkleuring in bijgevoegd
foto overzicht van de luchtsurveillance.

Overtreding artikel 7 van het besluit Bodemkwaliteit
Wanneer tijdens de werkzaamheden eerst een dam van het zwaardere
industriezand in het oppervlaktewater was toegepast ter realisatie van het werk
dan had wellicht de uitspoeling van het microzand kunnen worden voorkomen en
daarmee de toekomstige terugneembaarheid geborgd.

Zoroolicht
Degene die bouwstoffen. grond of baggerspecie toepast en die weet of
redelijkerwijs had kunnen weten dat door zijn handelen of nalaten nadelige
gevolgen voor een oppervlaktewater ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of
onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens
het besluit Bodemkwalitelt gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die
zoveel mogelijk voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Van voornoemde overtredingen zal mijn Inspecteur aangifte doen bij een bevoegd
ambtenaar met betrekking tot het strafrecht.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de inspectie Leefomgeving en
Transport en aan het Functioneelparket handhavingseenheid Amsterdam

Hoogachtend
De Minister van Infrastructuur en Milieu
namens deze,
het hoofd van de gfcjpling Handhaving
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Waarnemingsrapport 2013-19-2016

Datum:
Helikopter:

9-5-2013
PH-ECD

Piloot:
Waarnemer:

Waamemingr

Tijd ;

Coordinaten:

Activiteit:

Organisatie:
Geogr. regio:
Omschrijving:

Detail kaart:

14:16
X 116979 N52'24'52,51"
Y 492010 E004'49'42,10"
Bagger- I ontgrondingactiviteiten
Rijkswaterstaat Noord Holland
Noord Holland
mondo minerals kadewerkzaamheden storten zand7 grote verkleuring opp. water

Overzichtskaart:
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