
van:
Vaoonden:
Aani
Onderwerp:

Kerkhof, Mayuan de izN)
dinsdag24septamhar20190921

(ZN)
FW: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing SC4991.0

67.

urgentie: HOOS

En nog een mail hierover; de melding, hartehjke groet,

May

Van: Valkhof, Arno (ON)
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 9:20
Aani Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: FW: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 504391.0
tkgentfe: Hoog

Hol May,
Dit betreft de melding.
Arno

Van: (WV L) tgrws.nt&
Verzonden: maandag 23 september 2019 17:28
Aan: Valkhof, Arno (ON) &arno.vatkhoflarws.nt&
CC: (WVL) tmrws.nt&;

Onderwerp: FW: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 504391.0
Urgentie: Hoog

— DGRW taminienw.nt&

Hoi Amo,

Zm het onderstaande bericht bericht, kanje nm helpen dit te duiden. Hoor graag

Groet

Verzonden trut BlackBeny Work
(wlvlv.bjackberrv.com)

Van: ~aboutrup. c om&

Datum: maaudag 23 sep. 2019 5.01 PM
Aan: (Wkz.) o,'rws ul&

Ondenwrpl FW: Beoordeeld Nauwe meldmg voorgenomen toepasamg 504391 0

Beste ~,
Zie mail hieronder.

Melding is afgewezen.
Ik stel voor even telefonisch overleg te hebben.

Met vriendelijke groet,

8GNTRUP
Bontrup Companies l Anierikalmvenweu 36 (1045 AG Aaisterdani l The Netherlands
T+31(O)203344868 l M+31(O)6~ l 1 wwwbo&ditrup&ond

~+ Please consider the environment - do you reagy need ln print this email?

Van: (ON) rws.nl&

Verzonden: maandag 23 september 2019 11:04
Aan: meldingen labrabob.nl&
CC: (ZN) rws.nl&; Handhaving Bodem (ZN) &handhavina-bodemimrws.nl&;
Onderwerp: Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 504391.0

(ZN) rws.nl&

Geachte melder,

Op 17 september 2019 heefl u ua het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Rilkswaterstaat, afdeimg Bodem+ een melding ingediend in het kader van het Besluit
Bodemkwaliteit (hierna BBK).

~ Uw melding hebben wij geregistreerd onder nummer 504391.0 en zaaknummer RWSZ2019-00014095
~ Het gaat om het nuttig toepassen van grond en/of baggerspeae met de kwaliteitsklasse AW2000 volgens het kader grootschalige toepassmg
~ De partij is alkomstig van Amenkhavanweg 2 te Amsterdam
~ De partij wordt toegepast m het protect GBT Over de Maas
~ De omvang van de partij is 100.000 ton
~ De penode van de toepassing is 24 september 2019 tot en met 31 december 2021



Ten aanzien van uw melding en bijgevoegde documenten en/of bevnjsmiddelen maak ik de volgende opmerkingen:
~ Het bewijsmiddel welke is geleverd is ontoereikend. Het granuliet, genoemd op het procescertificaat BRL 9321 en op de biibehorende informatie genoemd Noordse

leem, valt niet onder de BRL 9321. Deze beoordelingsnchtl»n is niet bedoeld voor materiaal dat een bewerking heelt ondergaan anders dan scheiden, wassen of
breken. Certificenng van hergebruikt matenaal onder deze beoordelmgsnchtliln is niet toegestaan. Klei, teelaarde, materiaal afkomstig uit deklagen, fiugsand en
dergelijke kunnen niet op basis van deze beoordefingsrichtliln worden gecertificeerd. Dit geldt ook voor steenslag geproduceerd uit gesteente.

~ Na intern overleg binnen RWS, bl»kt dat nog met is vastgesteld of dit matenaal onder de noemer grond kan vallen.

De branche heelt naar aanleiding van het advies van de werkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL voor Industriezand en »land) aan
te passen. Deze aanpassing is gestrand in de toetingscommisie Bbk, omdat die stelde dat als gevolg van de wijziging implimet de definitie van bouwstof zou
worden aangepast. De aigumentenng komt er op neer, dat het niet zo kan zijn dat als je een bouwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grond
geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet voldoet aan de emissie-eisen, kunnen worden vermalen om te worden geleverd als grond. I/enolgens heelt de
branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die venolgens bij de opname m de Rbk is aangehouden. Die aanhouding had ermee te maken dat in deze nieuwe
BRL het product zowel als grond als bouwstof kon worden toegepast. Daarna is er niets meer van de branche vernomen op dit punt.
Omdat dit niet helder is vastgelegd, is dit aan ons als bevoegd gezag ter beoordeling. Echter dient er wel een geldig bewijsmiddel aanwezig te zijn.

~ Zou (er wel) een geldig bewijsmiddel bij dit matenaal aanwezig zi/n dan willen wij u erop wijzen dat :

v Niet alleen de kwaliteit van het matenaal is bepalend, maar tevens of de toepassing nuttig en functioneel is . Dit is bepaald in artikel 5 besluit
bodemkwaliteit. Dit materiaal is een geimporteerde afialstof uit Noorwegen. Dit materiaal is een afialstof totdat bewezen is dat dit matenaal nuttig kan
worden toegepast .

Gelet op de samenstelling van dit matenaal, met een zeer fijne fractie, zorgt dit voor vertroebeling van het opperviaktewater en verhoogde kans op cogoidaal

gedrag van het matenaal. Daarnaast is dit geen natuurlijk matenaal wat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden,het slilpsel van granuliet, van

natura in de Nederlandse bodem workomt. Wij inden het gelet op de beoogde toepassing in (onder) oppenlaktewater van deze afvalstof in een diepe plas
met oog voor natuurontwikkeling, niet nuttig en functioneel.

v Op grond van artikel 5 hienen wordt dit matenaal als beoogde toepassing als z»nde grond in oppenlaktewater door ons afgekeurd .

v De zorgplicht artikel 7 geldt ten alle tijde. Het bewijsmiddel wat geleverd is dient ook aan te geven dat bijvoorbeeld dit matenaal vertroebeling van het
oppenfaktewater kan veroorzaken, colloidaal gedrag op kan treden en/of er nog niet genormeerde stoffen een probleem kunnen veroorzaken, zoals
bijvoorbeeld sulfaat, barium, calcium en of de pH . Dit staat niet aangegeven. Het bew»s middel is dus ook op dit punt niet compleet . Gelet op het herkomst
gebied, wat ons niet bekend is, wensen wij ook te weten of er geen asbest ader in de betreffende mijngroeven aanwezig is geweest. Of dit kan worden
uitgesloten. Zonder gedegen herkomstanalyse dient het gehele stoffenpakket betrokken te worden b» de analyse. Dat betekent ook dat wijgestelde stalren
in Nederland gewoon meegenomen dienen te worden.

v Op grond van artikel 1 vanuit de zorgpkcht met oog op vertroebelmg en mogeli/k cofioidaal gedrag van het matenaal keuren wij dit matenaal bil voorbaat af.

~ Hierbij wil ik opmerken dat reacties, aanvullende bevindingen, -onderzoek, -berekeningen, — toetsmgen en onderbouwingen integraal opgenomen moeten worden m

de rapportage. Losbladig aangeleverde stukken met betrekking op het onderzoek en de rapportage worden niet geaccepteerd.

Daarom wordt uw meldmg als niet toereikend beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschreven voldoen niet aan de regels van het
BBK. Om uw melding voor toepassing toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende informatie aan te leveren U kunt
dit doen door, elektronisch ua Agentschap NL, een va)z/ging op uw melding aan te geven Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld Indien blijkt dat u met een
ontoereikende melding bent gestart met de werkzaamheden, handelt u in strijd met het BBK. Indien ik constateer dat u de grond toch toepast, zal ik gebruik maken van de
mij ter beschikking staande bestuurlijke en/of strafrechtel»ke handhaungsmiddelen.

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

Als u wagen heelt over deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met ~~ :

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

rws.nl 06—


