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Geachte melder,

Op IT september 2019 heeft u Va het digitale meldpunt bodemkwaliteil mn Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ een melding ingediend in het kader wn het 6esluit Bodemkwalileit (hierna 66K).
~ Uw melding hebben mj geregistreerd onder nummer 504391 0 en zaaknummer RW92201 900014095
~ Het gaat om het nuttig toepassen mn grond enlof baggerspecie met de kwaliteitsklasse AW2000 wlgens het kader grootschalige toepassing
~ De partij is alkomstig mn Amwikhamnweg 2 te Amsterdam
~ De partij wordt toegepast in het project GBT Over de Maas
~ De ommng vsn de partij is 100 000 ton
~ De periode mn de toepassing is 24 september 201 9 tol en met 31 december 2021

aanzien mn uw melding en bijgemegde documenten enfof bewijsmiddelen maak ik de wlgende opmerkingen:
~ Het bewijsmiddel welke is gelmerd is ontoereikend Het granuliet, genoemd op hel procescertificaat 6RL 9321 en op de bij ehorende informatie genoemd Noordse leem, valt niet onder de 6RL 9321. Deze

beoordelingsrichtlijn is niet bedoeld mor materiaal dat een bewwking heelt ondergaan andms dan scheiden, wassen of breken. Ceriificming mn hergebmikt matwiaal onder deze beoordelings richtlijn is niet
toegestaan. Klei, testeerde, materiaal aficomstig uit deklagen, fiugsand en dergelijke kunnen niet op basis mn deze beoordelingsdchtlijn wonfen gecertificewd Dit geldt cok «or steenslag geproduceerd uit

gesteente.
~ Na intern tnedeg binnen RWB, blijkt dat nog niet is mstgesteld ul dit materiaal onder de noemer grond kan mien.

De branche heefi naar aanlri&ng mn het whfes mn de werkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL mor Induslriezand en tpind) aan te passen. Deze aanpassing is gestrand in

de toetingsammis ie Bbk, omdat die stelde dat als gemlg mn de wijziging impliciet de definiti mn bouwstof zou waden aangepast. De argumentering kamt er op neer, dat hel riiet zo kan zijn dal als je een
bouwstof hebt (gesteente) en dal lijn maakt, het ineens grond geworden is. Op die manier zou een bouwstof die niet v&doel aan de emissie-eisen, kunnen waden mimalen om te worden geleuml als grond
Venolgens heelt de branche een nieuwe 6RL opgesteld (6RL 9344), die mnolgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhouding had wmee te maken dat in deze nieuwe BRL het product zowel
als grond als bouwstof kon worden toegepast Daarna is er niets meer mn de branche mmomen op dit punt.
Omdat dit niet helder is mstgelegd, is dit aan ons als bemegd gezag ter beoordeling Echter dient er wel een geldig bmnjsmiddel aanwezig te zijn

~ Zou (er wel) een geldig bewflsmiddel bij dit matwiaal aanwezig zijn dan willen wfj u erop wijzen dat ;

o Niet alleen de kwaliteit mn het materiaal is bepalend, maar ternes cf de toepassing nuttig en functioneel is . Dil is bepaald in artikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dd materiaal is een geimporteerde
afmjstof uit Noorwelmn. Dit matmiaal is een akalstof lotdat bewezen is dat dit malwiaal nuttig kan worden toegepast .

Gelet op de samenstelling van dit materiaal, met een zeer fijne fractie, zorgt dit «mr mriroebeling mn het oppenlaktewater en mhoogde kans op colloidaal gedrag mn het materiaal. Daarnaast is dit

geen natuurlijk materiaal wat normaal in deze geconcentreerde homeelheden,het slijpsel «m granuliet, mn natura in de Nederlandse bodem workomt. Wij «nden het gelet op de beoogde toepassing
in (onder) oppenlaktewater van deze ahalstof in een diepe plas met oog «mr natuurontwikkeling, niet nuttig en fun&ioneel.

o Op grond van artikel 5 hienan msdt dn materiaal als beoogde toepassing als zijnde grond in oppenlaktewater dcor ons afgekeurd

o De zorgplicht arbkel T geldt ten alle tijde Het bewijsmiddel wat gelemrd is dient ook aan te gemn dat bijworbeeld dit materiaal vertroebeling mn het oppenlaktewater kan mroorzaken, cdlmdaal gedrag

op kan treden enjof er nog niet genormeerde stofhn een probleem kunnen miuwzaken, zoals bijworbeekl sulfaat, barium, calcium en of de pH . Dil slaat niet aangegetwt. Het bewijsmiddel is dus ook
op dit punt niet compleet . Gelet op het herkomst gebied, wat ons niet bekend is, wensen wij cok te weten of er geen asbest ader in de betrefiende mijngroeum aanwezig is geweesL Of dit kan waden
uitgesloten. Zonder gedegen herkomstanalyse dient het gehele stofienpakket betrokken te worden bij de analyse Dat betekent cok dat «ijgestelde slofian in Nederland gewoon meegenomen dienen te
vnsden.

o Op grond van anikel T mnuit de zorgplicht met oog op venroebeling en mogelijk cdloidaat gedrag mn het matmiaal keuren wfj dit materiaal bij vmrbaat af.

~ Hierbij wil ik opmerken dat reacties, aanwfiende beundingen, dstdwzoek, dwrekeningen, -toetsingen en ondedmuwingen integraal opgenomen moeten waden in de rapportage Losbladig aangelemrde
stukken met betrekking op het onderzoek en de rapportage worden niet geaccepteerd

Daarom wmdt uw melding als niet toereikend beoordeeld De~ werkzaamheden, zoals door u aangegemn en beschimmt mldoen niet aan de regels mn het BBK Om uw melding vxr toepassing
toereikend te maken en conform het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit, dient u de ontbrekende inkirmatie aan te lemren. U kunt dit doen door, elektronisch «a Agentschap NL, een wijziging op uw melding aan te
gemis Deze wijziging zal door mij worden beoordeeld. Indien blijkt dal u met een ontoereikende melding bent gestart met de wmkzaamheden, handelt u in strijd met het 66K. Indien ik constateer dat u de grond toch
toepast, zal ik getvuik maken van de mij ler beschikking staande bestuurlijke enjof strafrechtelijke hanfiharingsmiddelen.

Deze e-mail is geen besluit in de zin mn de AW6 en kan geen bezwaar op waden gemaakt.

Als u wagen heelt rner deze mail, kunt u uitsluitend contact opnemen met nl, 06 —~.
h mrwecht u hiermee wldoende te hebben geinfonneerd.


