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Bedrijfsproces Aanvoer vrul granuliet onder certificaat van Grudet Impoir Beneluz BV Amsterdam naar Over de
ihlaas.
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00006913

RWS/DLB-
2010/4933

Bbk
j
Itlelduigsnuauuer

BARIikl (onder Wm- 2008-006387/nr
vrrgillllolig) klP2113776

ussnusmu~&ftgfgfdgEFE- ~ - - ~ .. &srarsnytetmcrausuum..
Wbr-i ergmuuilg lvelke op basis van aurikel 2.23 van de inl oeriugsu et waterti ct
gelijkgesteld aan de Wateirvet.
Aautvaag beneft een aantal tijdelijke lverken en defuudeve heruuichting van het
gebied:
— Tijdelijke depots A t/m P 96)
— De tijdelijke u erken zijn:

o Stalen rijplaten (met afsuooizand),
o Verleggen l an kabels eu leidingen,
o Tijdelijke outsluituigsroute,
o Drijl ende belanduigspoutons incl, rijbniggeu,
o Drijvende zand/grindusn- en vera erkulgsinstallatie,
o Steiger met spudpalen met loopbrug,
o Semi veihard parkeeiterreub
o Onderwaterdepots
o Drijvende werktuigen en
o Afrasteruigen.
o 4 spudpalen iu de Moleneuidse lvaard.

%l&r-vergmututg u elke op basis van artikel 2.23 van de iul oerulgsu et waterwet
gelijkgesteld aan de Wateirvet.
Voorschrift 1 en de toelichting l an de Watetwetvergmuiuig met keiunerk
SAP8500180290 zijn aangepast.
— Aan l oorscluift 1 zijn drie tekeniugen toegevoegd met kenmerk 0586 013 0 dd.

27-10-2009, WMM 2010-3 en WMM 2010-4
— De iu de toelichtulg genoemde stalen iijplaten zijn deel vervangen door een

geasfalteerde lveg. (de hoofdroute door de projectlocatie)
In de Wm-veiguiuung lvordt op basis van cooidulatie de volgende gedeelteu van
de Wm-aanlzaag gelijkgesteld aan de algemene regels uit het BARDL Dit zijn:
— Lozen vau hemelwater niet afkomstig van bodembeschennende l oorzieoing;
— Lozen van huishoudelijk afvahvater;
— Op- eu overslaiul van bulk- en stukgoedereu.
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17-09-2019
10-10-2019

504391.0 Ontoereikend Aw
504391.1 Toereikend Aw

100.000 toa
100.000 toa

Aw 250.000 toa504391.2 Geen
beoordetutt.

504391.3 Geen
beoordetutg,

Ch erige ca. 1.100 Bbk-meldutgea wordea buiten beschouttdag gelaten

C~ toetert 31-12-2021
C4. toerrcht 31-12-2021

C4 toerrcht 31-12-2021

C4. toerrcht 31-12-2021J

ut dit toezichtplaa

Toereikend opdracht
DG
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Strategie

Risicotool

TPA (arrangement + totaal uren) Tijdsduur Producten Uren

Denen Aantal Product
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Week Aanvoer
Aantal

37

41

42

44 5 3.000

V Weektot*ala
Cunmlatiea V

15

Toezicht

lslelding Bbk 504391.0

is leiding Bbk 504391. 1

lslelding Bbk 504391.2

28-10-19 30-10-19
bloudeling/Brief aan melder
over'isico
29-10-19
berkomstlocatiebezoek
30-10-19
Verigcatiebodemonderzoek
laten uitvoeren
(atralvsetesultateu zijn op 23
december 2019 ounungen)

T
itleldutg voor toepassen 100.000 ton gramdiet ontoereikend beoordeeld.
itliddels een mail
inleiding voor toepassen 100.000 ton granuliet toereikend beoordeeld op basis
vuil DG. 'isftddels een mail
itleldbtg voor iidjzigen toepassing naar 250.000 ton granuliet toereikend
beoordeeld basis vrui DG. Yiet 'ail.
inleider aangegei en dat udj, RWS, een i erificatieonderzoek uitvoeren en dat
de melder op eigen risico mag toepassen (terugueembaar, mocht de lavaliteit
slier

Resultaat

zaaknummer
Blail, RWSZ2019-00014095-001

'sfail, RWS22019-00014095-001

RWS22019-00014095-001

Brief, RWSZ2019-00016345

Verslag, RWSZ2019-00016588

Verslag, RWSZ2019-00016614
Bodemsignaal op afudjking
certificaat tot op lieden uiet
uigedieud

(Im
11.1

1
Waarom ILenT2 ILenT is in het Bbk is aangewezen als bevoegd gezag om toezicht te houden op het Kwalibo (toezicht op het certificeringsstelsel van het Bbk)



Week Aanvoer
Aantal

V Weektot*ale Toezicht
Cunmlatiee V zaaknummer

45
46
47
48
49

6 3.000
9 3.000
9 3.000
11 3.000
12 3.000 ton

18
27
27
33
36

33
60
87
120
156

11.1

hleldiug Bbk 504391.3 lilejdiug voor " 'oepassurir staar 500.000 ton griutuliet toereikend R%'SZ2019-00018477
beoordeeld 'Ziet 'ail

50 12 3.000 36 192

51 12 3.000 36 228
52 0 228
I 0 228

10-12-19,
trauspon/toepassingscoutrole
+ tdsuele

RWSZ2019-

2
Voor niet genormeerde stoffen wordt op basis van opmerking 2 van tabel B van bijlage B van het Rbk gesteld dat bij de invulkng van de zorgphcht rekening dient gehouden te worden

met mogelijke overschrijdingen van de indicatieve interventiewaarden, zoals opgenomen in het normenzoeksysteem www.rvszoeksvsreem.rivm.nk Indien in dit systeem geen normen zijn
opgenomen, wordt op basis van de circulaire bodemsanering 2009 (versie 2013) gesteld dat indien er sprake is van reproduceerbare overschrijding van de detectiegrens, dit moet gezien
worden als een overschrijdmg van de interventiewaarde en valt de toepassmg niet onder het Bbk.



Week Aanvoer
Aantal

2 11 3.000 ton

3 12 3.000
4 12 3.000

V Weektot*ala
Cunmlatiee V

33 261

36 297
36 333

Toezicht

Vcndcatiebodemoodetzoek

Luchtstuw eillance

zaaknummer


