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Volgens het protocol 7510 moet de partij TGG na reiniging getoetst 
worden op: 

 standaard-pakket A (bodem) en 
 (alle) partijspecifieke parameters, dit zijn stoffen die bij de inname 

evan de grond aanwezig zijn geweest 
 (alle) proceskritische parameters, dit zijn bijvoorbeeld anionen die 

gedurende of als gevolg van de reiniging ontstaan of worden 
toegevoegd. 
 

Binnen het protocol worden de volgende eisen gehanteerd ter uitwerking 
van de producenten-verantwoordelijkheid van de certificaathouder. Deze 
eisen zijn gelijk aan de Maximale emissiewaarden voor niet-vormgegeven 
bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaliteit. 
 
Samenstellingseisen generieke toepassing: 

 sulfaat: 2430 mg/kg d.s. 
 chloride: 616 mg/kg d.s. 
 bromide: 20 mg/kg d.s. 
 fluoride: 55 mg/kg d.s. 

 
In het protocol 7510 staat ten aanzien van organische verontreinigingen 
dat, de kwalificatie van het gereinigd product, plaats vindt aan de hand 
van de volgende parameters; 
 
Indien het gehalte aan: 

 minerale olie kleiner is dan 100 mg/kg d.s. en 
 PAKs kleiner is dan 10 mg/kg d.s. en 
 Naftaleen < 1 mg/kg d.s. en 
 PCBs lager is dan 0,1 mg/kg d.s., 

mag worden aangenomen dat het gereinigd product ook voor andere 
organische parameters, met een kookpunt lager dan de eindtemperatuur 
van het reinigingsproces, voldoet aan de samenstellingseisen uit bijlage B 
van de Regeling bodemkwaliteit voor kwaliteitsklasse ‘Industrie’. 
Hieruit volgt, dat TGG voor afzet niet op alle organische verontreinigingen 
uit de Rbk getoetst wordt. 
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3 Kwaliteit TGG en productieproces 

3.1 Karakterisatie van de TGG 
3.1.1 Beschikbare informatie 

Voor de karakterisatie van de kwaliteit van TGG is gebruik gemaakt van 
de volgende  onderzoeken en gegevensbestanden.  

Verificatieonderzoek grondreinigers 
Naast een evaluatie van het normenkader door het RIVM is door het ILT  
en een tweetal grondreinigers een bemonsteringsstrategie 
overeengekomen voor de bestaande voorraden TGG. Beide reinigers zijn 
in het voorjaar 2019 gestart met de bemonstering van de voorraden en 
analyses, zijnde het verificatieonderzoek. Dit verificatieonderzoek heeft 
geresulteerd in een set keuringsrapporten van geselecteerde deelpartijen 
en een daarbij behorende oplegnotitie per depot. Het gaat om één 
voorraad TGG bij grondreiniger Theo Pouw en drie voorraden van 
grondreiniger ATM. De partijen van ATM zijn verder te onderscheiden in 
twee oude voorraden en één nieuwe voorraad (de laatste met een 
aangepaste procesvoering). Voor het onderzoek van het ILT is uitgegaan 
van een uitgebreid stoffenpakket, zoals beschreven in de 
‘Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond’ (DCMR, 
2019). 

Tijdens het verificatieonderzoek heeft het ILT een oordeel gegeven over 
de onderzoeksopzet en is getoetst of het onderzoeksplan normconform is 
opgesteld. Ook heeft het ILT de op basis van deze keuringen opgestelde 
rapportages en documenten in een aantal stappen beoordeeld. Het ILT 
constateert dat met het verificatieonderzoek een betrouwbaar beeld wordt 
geschetst van de kwaliteit en eigenschappen van partijen TGG (ILT, 
2019). Het bevoegde gezag kan op basis van de uitkomsten uit het 
verificatieonderzoek zelf bepalen of zij de partij TGG wil toepassen.  
De ruwe meetresultaten (analysemonsters) die verkregen zijn in het 
verificatieonderzoek vormen de basis voor het bepalen van de chemische 
kwaliteit van TGG in de huidige evaluatie. 

Praktijktoepassingen 
Om de knelpunten bij de toepassing van TGG te bepalen is 
detailinformatie (individuele meetgegevens) van een tweetal 
praktijkcasussen gebruikt, te weten een zeedijk in Perkpolder en de Plas 
van Heenvliet bij Zwartewaal. De data van Perkpolder zijn door Deltares 
aan het RIVM beschikbaar gesteld als onderdeel van een risicobeoordeling 
van de toepassing van TGG in de dijk. Er is getoetst op een uitgebreid 
stoffenpakket, maar dit pakket is niet gelijk aan het stoffenpakket uit de 
Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond. Deze was ten 
tijde van de monstername, namelijk nog niet beschikbaar. De data voor 
de Plas van Heenvliet zijn door de DCMR milieudienst Rijnmond aan het 
RIVM beschikbaar gesteld als onderdeel van een risicoboordeling van de 
toepassing van TGG nabij de Plas. In het onderzoek is getoetst op een 
uitgebreid stoffenpakket, conform de Onderzoeksrichtlijn toepassing 
thermisch gereinigde grond. Een derde praktijkcasus, de Westdijk bij 
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Bunschoten, kon slechts op basis van geaggregeerde data worden 
meegenomen in de evaluatie, omdat de benodigde meetgegevens per 
monsterpunt niet beschikbaar waren. Voor de evaluatie is daarom de 
samenvattende eindrapportage van Royal HaskoningDHV (2019) gebruikt, 
waarin de data geaggregeerd zijn weergegeven. In het onderzoek van de 
Westdijk is getoetst op een uitgebreid stoffenpakket, conform de 
Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond. 

ATM-gegevensbestand 2005 
De kwaliteit van gereinigde grond, waaronder ook TGG, is eerder in 2005 
onderzocht (128 metingen uit de periode 2002-2003), om meer inzicht te 
krijgen in de aanwezigheid van stoffen, die in regulier bodemonderzoek 
destijds niet standaard werden getoetst. De resultaten zijn gerapporteerd 
in Nieuwenhuis en Lamé (2005) en bestaan uit meerdere 
gegevensbestanden. Ten aanzien van dit bestand moet worden 
opgemerkt, dat het productieproces van TGG sinds 2005 diverse malen is 
aangepast en dat de data uit dit bestand mogelijk niet volledig 
representatief zijn voor recent geproduceerde TGG. Ook is onbekend of in 
2005 TAG werd bijgemengd bij de productie van TGG. Eén van de 
bestanden is het ATM-gegevensbestand. Voor deze evaluatie is gebruik 
gemaakt van het ATM-gegevensbestand om eventuele trends in 
verontreinigende stoffen en uitlooggedrag te verkennen. In het onderzoek 
van 2005 is een stoffenpakket gebruikt, bestaande uit de metalen (tabel 1 
van bijlage B van het Rbk) aangevuld met de anionen chloride, fluoride 
bromide en sulfaat. Voor een verdere beschrijving van het ATM-
gegevensbestand wordt verwezen naar paragraaf 3.1.4. 

Ook het gegevensbestand van NVPG (Nederlandse Vereniging Van 
Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven) is voor deze evaluatie 
gescreend op bruikbaarheid. Dit is echter een samengesteld bestand van 
thermisch en op andere wijze gereinigde grond, waardoor een 
interpretatie voor alleen TGG niet goed mogelijk is.  

Samenvattend is gebruik gemaakt van de volgende informatie om de 
kwaliteit van TGG te bepalen. 

Verificatieonderzoek 
 Leverancier ATM

o informatie twee voorraden oude productie (Eemshaven meet en
Oostelijke randweg) (gedetailleerd);

o informatie één voorraad nieuwe productie (Vlasweg)
(gedetailleerd);

 Leverancier Theo Pouw
o informatie één voorraad (Eemshaven) (gedetailleerd)

Praktijk 
 Zeedijk in Perkpolder (gedetailleerd)
 Plas van Heenvliet in Zwartewaal (gedetailleerd)
 Westdijk in Bunschoten (geaggregeerd)
Historisch
 ATM-gegevensbestand Nieuwenhuis en Lamé (2005)(geaggregeerd)
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3.1.2 Verificatieonderzoek 
Voor het verificatieonderzoek zijn de voorraden TGG verdeeld in partijen. 
Per partij wordt een duplo meting gedaan. Om de kwaliteit van de TGG te 
bepalen is gebruik gemaakt van ruwe meetgegevens over samenstelling 
(totaalanalyse) en uitloging (kolomproeven) van verontreinigingen uit 
TGG. Voor de beoordeling van de voorraden is door het RIVM per te 
toetsten verontreiniging gekeken naar het percentage overschrijdingen op 
basis van de metingen. Hierbij is iedere duplometing van een partij als 
een afzonderlijke meting beschouwd. Dit wijkt af van de werkwijze 
conform het Bbk. Volgen het Bbk worden de rekenkundige gemiddelden 
voor duplometingen gebruikt om de kwaliteit van een partij te bepalen. 
Voor de beoordeling van de hele voorraad worden de partijen nogmaals 
uitgemiddeld (zie figuur 3.1 voor een schematische weergave). Door het 
dubbele gebruik van rekenkundige gemiddelden kan ongewenste 
uitmiddeling van hoge concentraties tegen lagere concentraties optreden. 
Hierdoor ontstaat een vertroebeld beeld over de kwaliteit van de 
voorraden TGG en kunnen piekconcentraties niet geïdentificeerd worden. 
Ook voor een nadere analyse van de relatie tussen samenstelling en 
uitloging is het van belang om gebruik te maken van individuele 
monsters. Een overschrijding van een norm in deze evaluatie betekent 
daarom niet automatisch een afkeuring van de partij conform wetgeving. 

Meting 1
Pa tij 1

Duplo 1
Partij 1

Meting 2
Partij 1

Duplo 2
Partij 1

Toets aan Wet‐en 
regelgeving

Evaluatie normenkader

Meting  1
Partij 1

Duplo 1
Partij 1

Meting 2
Partij 1

Duplo 2
Partij 1

Rek. Gemiddelde =
Kwaliteit partij 1

Rek. Gemiddelde =
Kwaliteit partij 2

Rekenkundig 
gemiddelde =
  Kwaliteit 
voorraad  1

Beoordeling Bbk

Toets aan Wet‐ en 
regelgeving

 
Figuur 3.1: Schematisch overzicht van beoordelingsmethode binnen het 
Bbk en de evaluatie normenkader. 
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Voor Bunschoten heeft het Waterschap Vallei en Veluwe besloten om de 
TGG uit de dijk te verwijderen nadat uitspoeling van metalen en anionen 
het naastgelegen oppervlaktewater verontreinigden. Daarom is de 
kwaliteit van de TGG bepaald om de hergebruiksmogelijkheden vast te 
stellen. Hiervoor is een uitgebreide partijkeuring conform de daarvoor 
geldende protocollen uitgevoerd. Ten tijde van dit schrijven beschikte het 
RIVM niet over de individuele meetgegevens uit dit onderzoek en daarom 
zijn de conclusies hieronder gebaseerd op de geaggregeerde data in de 
eindrapportage van Royal HaskoningDHV (2019). 

Perkpolder (26 metingen) 
Samenstelling:  
 0-5% van de TGG-monsters voldoet niet aan de maximale waarde

klasse industrie voor cadmium, minerale olie en pentachlooraniline;
 5-10% van de TGG monsters voldoet niet aan de maximale waarde

klasse industrie voor chroom, koper, vanadium en zink;
 10-25% van de TGG-monsters voldoet niet aan de maximale waarde

klasse industrie voor nikkel en tolueen.

Emissietoetswaarde:  
 0-5% van de TGG-monsters voldoet niet aan ETW voor cadmium
 5-10% van de TGG monsters voldoet niet aan ETW voor arseen,

chroom en lood;
 10-25% van de TGG-monsters voldoet niet aan ETW voor koper,

nikkel, lood en zink;
 75-95% van de TGG-monsters voldoet niet aan de ETW voor

vanadium;

Maximale emissiewaarde GBT: 
 0-5% van de TGG-monsters voldoet niet aan maximale emissiewaarde

voor molybdeen (terwijl de ETW voor molybdeen nooit overschreden
wordt);

 10-25%  van de TGG-monsters voldoet niet aan maximale
emissiewaarde voor antimoon (terwijl de ETW voor antimoon nooit
overschreden wordt).

Emissie van anionen (fluoride, chloride, bromide en sulfaat zijn niet 
genormeerd voor TGG) 
 50-75% van de TGG-monsters overschrijden de maximale

emissiewaarde voor niet-vormgegeven bouwstoffen voor chloride en
sulfaat;

 95-100% van de TGG-monsters overschrijden de maximale
emissiewaarde voor niet-vormgegeven bouwstoffen voor bromide.

Plas van Heenvliet (37 metingen) 
Samenstelling: 
 0-5% van de TGG-monsters voldoet niet aan klasse industrie voor

nikkel en beta-HCH;
 10-20% van de TGG-monsters voldoet niet aan de maximale waarde

klasse industrie voor benzeen en tolueen.

Emissietoetswaarde:  
 0-5% van de TGG-monsters voldoet niet aan de ETW voor nikkel.
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Maximale emissiewaarde GBT: 
 70%-100% van de TGG-monsters voldoet niet aan maximale

emissiewaarde voor molybdeen (terwijl de ETW voor molybdeen nooit
overschreden wordt).

Emissie van anionen (fluoride, chloride, bromide en sulfaat zijn niet 
genormeerd voor TGG) 
 0-10% van de TGG-monsters overschrijden de maximale

emissiewaarde voor niet-vormgegeven bouwstoffen voor chloride;
 80-100% van de TGG-monsters overschrijden de maximale

emissiewaarde voor niet-vormgegeven bouwstoffen voor sulfaat;
 100% van de TGG-monsters overschrijden de maximale

emissiewaarde voor niet-vormgegeven bouwstoffen voor bromide.

Bunschoten 
Uit het partijonderzoek van Royal HaskoningDHV (2019) blijkt dat in 
zeven van de 65 onderzochte partijen de ETW overschreden wordt. Dit 
geldt voor de niet vluchtige stoffen zoals de zware metalen. Om welke 
stoffen het precies gaat is, op basis van de geaggregeerde data in de 
eindrapportage niet op te maken. In twee van de 65 partijen bleek de 
Interventiewaarde voor chroom en nikkel (beide eenmalig) te worden 
overschreden. In beide gevallen betekent dit dat ook de Maximale Waarde 
industrie voor deze verontreinigingen overschreden wordt. Voor de 
vluchtige stoffen zijn drie van de 65 partijen niet toepasbaar vanwege een 
overschrijding van de Maximale Waarde industrie en vier van de 65 
partijen vanwege een overschrijding van de Interventiewaarde voor 
benzeen. Het is onduidelijk welke overlap er zit in de partijen die eerder 
zijn afgekeurd voor de zware metalen.  

Op basis van het uitloogonderzoek worden antimoon, molybdeen en 
vanadium aangewezen als kritische parameter, ondanks dat antimoon en 
molybdeen de ETW niet overschreden. Voor 58 van de 65 partijen worden 
kolomproeven op basis van de regelgeving niet noodzakelijk geacht. Nu in 
het kader van het onderzoek naar hergebruiksmogelijkheden (Royal 
HaskoningDHV, 2019) wel kolomproeven zijn uitgevoerd op alle 65 
partijen, blijkt dat in 63 van de 65 partijen de uitloging toch kritisch is ten 
opzichte van de Maximale Emissiewaarde. Hierdoor worden 63 van de 65 
partijen op basis van uitloogconcentraties niet toepasbaar geacht in 
grootschalige bodemtoepassingen. 

In het partijonderzoek is door Royal HaskoningDHV ook onderzocht 
hoeveel bodemvreemd materiaal in de TGG aanwezig is. Als definitie van 
bodemvreemd materiaal hanteert Royal HaskoningDHV:  

“Onder bodemvreemd materiaal wordt verstaan alle stoffen die niet 
voldoen aan de definitie voor grond uit artikel 1 Bbk. Steenslag (gebroken 
natuursteen zoals grind) wordt in het Besluit bodemkwaliteit aangeduid 
als bouwstof in artikel 29.1a en is derhalve een bodemvreemd materiaal”. 

Op basis van deze definitie concludeert Royal HaskoningDHV dat in 64 van 
de 65 partijen meer dan 20% steenslag (gebroken grind), stukjes puin, 
slakken en asfaltdeeltjes aanwezig is.   
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Beide procesbeschrijvingen zijn gebaseerd op hetzelfde werkingsprincipe 
zoals beschreven in de factsheet ‘Thermische reiniging grond’ 
(Bodemrichtlijn, 2019):  
“De werking van thermische grondreiniging berust op de verwijdering van 
[…] de verontreinigende stoffen uit de bodembestanddelen in de 
verdampingssectie. Deze verwijdering wordt tot stand gebracht door de 
temperatuur in beide secties te verhogen […] en zal alle verontreinigende 
stof verdampen. De organische verontreinigende stoffen worden via de 
gasfase verwijderd uit de grond en vervolgens op hoge temperatuur 
volledig verbrand tot de atmosferische componenten koolzuur en water en 
sporen van overige componenten. De verontreinigende stoffen in deze 
verbrandingsgassen worden verwijderd in een rookgasreiniger, evenals 
het nog aanwezige stof. De gereinigde verwarmde grond wordt gekoeld en 
bevochtigd en is na eindcontrole gereed voor hergebruik dan wel nuttige 
toepassing. Door deze verhitting wordt de van nature aanwezige 
organische stof gepyroliseerd, waarbij een deel als gasvormige 
verbindingen uitdampt. Een deel van de koolstof blijft als anorganisch 
koolstof achter. Ook het poriewater en het chemisch gebonden water 
wordt door de behandeling verwijderd”.  

Verder vermeldt de factsheet thermische reiniging grond (Bodemrichtlijn, 
2019): 
“De huidige ontwikkeling is dat de thermische reinigers zich voornamelijk 
richten op partijen die alleen middels de thermische reinigingstechniek te 
reinigen zijn. Het verminderd aanbod van grond wordt opgevangen door 
het reinigen van teerhoudend asfalt granulaat (TAG). Per 1 januari 2001 
kan TAG in veel gevallen namelijk slechts toegepast worden na reiniging, 
omdat het vanaf deze datum niet is toegestaan om TAG te verhitten en 
opnieuw aan te brengen als asfalt in verband met het gehalte aan PAK's in 
TAG (> 75 mg/kg)”. 

TAG wordt door de Bodemrichtlijn (2019) omschreven als: 
“Teerhoudend asfaltgranulaat wordt verkregen door het breken van 
asfaltpuin (verkregen door sloop van bitumineuze verhardingen) of door 
het frezen van bitumineuze wegverhardingen of dijkbekledingen.  
Asfalt(beton), is een mengsel van mineraal aggregaat, een bitumineus 
bindmiddel en eventuele toeslagstoffen. Het mineraal aggregaat bestaat 
uit een stapeling van granulaire steenachtige materialen van verschillende 
aard en afmetingen. Het bindmiddel bitumen is een zware fractie aardolie. 
Er worden diverse toeslagstoffen gebruikt: 
 vulstoffen (met korrelgrootte < 63 µm, bijvoorbeeld vliegas1,

kalksteenmeel2 (= voornamelijk CaCO3);
 hulpstoffen (zoals afdruipremmende stoffen (cellulosevezel));
 hechtverbeteraars (kalkhydraat)3;

1 Vliegas is de zeer fijne as (90% van de deeltjes is kleiner dan 75 µm), die met de 
rookgassen uit een verbrandingsinstallatie wordt meegevoerd en meestal voordat deze de 
schoorsteen verlaat, wordt afgescheiden door speciale filters of separatoren. 
 (http://www.chemischefeitelijkheden.nl/Uploads/Magazines/h028.pdf) 
2 Kalksteenmeel is gemalen kalksteen en bestaat voor meer dan 75% uit CaCO3. De 
deeltjesgrootte is > 63 µm (https://www.enci.nl › system › files_force › assets › document › 
vulstoffen) 
3  Kalkhydraat is gebluste kalk = Ca(OH)2.  
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 rheologisch4 gedrag beïnvloedende stoffen (zoals polymeren en 
rubbers)”. 

 
Figuren 3.1 en 3.2 geven een schematisch overzicht van de 
productieprocessen van beide leveranciers. Deze overzichten zijn op basis 
van de vergunning (en/of vergunningsaanvragen) opgesteld (provincie 
Noord-Brabant, 2009; Theo Pouw, 2015). Beide figuren zijn bedoeld om 
een verkenning van relevante procesonderdelen te geven en hebben niet 
als doel om het volledige productieproces te beschrijven.  
 
 

 
 
 
 
Figuur 3.1: Schematisch overzicht van het reinigingsproces bij ATM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
4 Rheologisch = vervloeiing en deformatie van materiaal 
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Figuur 3.2: Schematisch overzicht van het reinigingsproces bij Theo Pouw. 

3.2.1 Verkenning relevante processen 
Een verschil tussen de installaties van Theo Pouw en ATM is, dat Theo 
Pouw verwarmt met aardgas en ATM met pyrolysegas. Pyrolysegas is een 
restproduct van de pyrolyse van chemisch afval en afvalolie uit de 
slibreiniging. Hierbij wordt het afval dermate verhit dat het volledig uit 
elkaar valt en er alleen as overblijft. Bij ATM vindt additionele verwarming 
plaats door verbranding van ‘substituut brandstof’, dat wil zeggen olie 
afkomstig van de slibreiniging, laagcalorische onderlagen van de 
brandstoftanks (het sediment van de olie van de slibreiniging) en door het 
bijmengen van TAG. De laatste twee componenten worden toegevoegd 
aan de te reinigen grond en samen met de grond verbrand. Zowel de 
onderlagen van de brandstoftanks als de TAG kunnen verontreinigingen 
bevatten die bij de een onvoldoende thermische reiniging niet worden 
verwijderd. De exacte samenstelling van dit mengsel is onbekend, en zal 
afhankelijk zijn van het inputmateriaal. Hierdoor zullen verschillende 
partijen ook een heterogene samenstelling hebben. De bij slibreiniging 
verkregen oliefractie kan naast olie-achtige componenten ook nog allerlei 
stoffen bevatten, die in olie oplossen. De TAG bevat teer, met hoge 
concentraties PAK, en daarnaast vliegas, rubber, polymeren en 
calciumzouten, zwavelverbindingen als toeslagstoffen en bindmiddelen. 
Ook bij Theo Pouw wordt TAG gereinigd samen met verontreinigde grond. 
Uit de vergunningsaanvraag is niet duidelijk, of de TAG ook als brandstof 



 

Datum 
9  juni 2020 
 
Ons kenmerk 
M&V-2020-0107 

 

Versie: 1 Status: Defin tief Pagina 20 van 31 

wordt gebruikt. Ook daar kunnen de niet-vluchtige componenten van TAG 
als verontreiniging in de TGG achter blijven. 
 
Volgens de vergunningsaanvragen wordt het te reinigen materiaal onder 
normale condities en zonder voorafgaande droging in de trommel 
gevoerd. Met andere woorden, de grond bevat zijn natuurlijke 
vochtconcentratie. De verblijftijd van het te reinigen materiaal is in de 
installatie bij ATM 15 – 30 minuten en bij Theo Pouw is dit onbekend. Uit 
een beschrijving van diverse TGG monsters in Bunschoten en Perkpolder 
zou blijken dat er nog asfaltdeeltjes en organische stof in de TGG is 
aangetroffen (Royal HaskoningDHV, 2019; Deltares 2019). Het is 
onduidelijk of een verblijftijd van 15-30 minuten voldoende is, om het te 
reinigen materiaal lang genoeg op een hoge temperatuur te houden, 
zodat alle vluchtige verbindingen kunnen verdampen. Ook de 
aanwezigheid van organische verbindingen in de TGG kan erop duiden dat 
de reiniging onvolledig is. Naast de verblijftijd in de trommel, is ook de 
vracht van de verbrandingsinstallatie van belang. Hoe meer materiaal er 
in de trommel gaat, hoe langer de verblijftijd en/of hoe hoger de 
temperatuur moet zijn om een volledige reiniging te verkrijgen. 
 
Het is ook mogelijk dat de organische verontreinigingen in een later 
stadium van het proces door herverontreiniging weer in de TGG terecht 
zijn gekomen, bijvoorbeeld middels de koeling van de TGG. Zowel bij 
ATM, als bij Theo Pouw worden de stofdeeltjes van de rookgasreiniging na 
het reinigingsproces weer toegevoegd aan de gereinigde grond. Bij Theo 
Pouw lijken deze deeltjes alleen afkomstig te zijn van de gereinigde grond 
of het grond/TAG mengsel. Bij ATM kunnen daar ook andere stoffen in 
zitten, omdat alle gassen die bij ATM vrijkomen bij de rookgasreiniging 
worden behandeld. In het verleden is ook gebruikgemaakt van het 
waswater van de rookgasreiniging als bluswater voor de TGG. Ook dit 
leidt tot een herverontreiniging van de gereinigde materiaal. Inmiddels is 
het gebruik van dit waswater niet meer toegestaan. Bij ATM wordt water 
uit het Hollands Diep en ‘intern proceswater’ gebruikt voor de koeling van 
het gereinigde materiaal. Het is onduidelijk wat bedoeld wordt met intern 
proceswater en uit welk proces dit water afkomstig is. Dit is op basis van 
de vergunning niet te achterhalen en het is daarmee onduidelijk welke 
kwaliteit dit water heeft en of hiermee een herverontreiniging kan 
plaatsvinden. 
 
Een belangrijk gegeven is dat TGG een hoge pH tot zeer hoge pH (± 9-
11.5) heeft en mede als gevolg daarvan vindt onaanvaardbare uitloging 
plaats van verontreinigingen uit de TGG . De hoge pH kan het gevolg zijn 
van de aanwezigheid van bijvoorbeeld gebluste kalk, Ca(OH)2, dat als 
toeslagstof in TAG aanwezig is. Wellicht zijn de omstandigheden tijdens 
het reinigingsproces zodanig dat tevens het hygroscopische 
(vochtaantrekkende) ongebluste kalk (CaO) wordt gevormd door de 
thermische ontleding van Ca(OH)2 (vanaf ca. 420 °C ) of zelfs van kalk 
(CaCO3) vanaf ongeveer 700 °C (Pardo et al., 2014; Taylor, 1997). Bij 
Theo Pouw kan ook het eerdere gebruik van waswater van de luchtwasser 
bijdragen aan een hoge pH omdat aan dit waswater natroloog wordt 
toegevoegd om de zwavel in de rookgassen te neutraliseren.  
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4 Kan TGG beschouwd worden als grond? 

Vanwege de bijzondere eigenschappen van TGG bestaat er twijfel of TGG 
als grond kan worden beschouwd. In de wetgeving worden behalve de 
eisen voor de chemische kwaliteit geen nadere eisen gesteld aan de TGG. 
Toch zijn er wel definities opgesteld waaraan een materiaal moet voldoen 
om als grond te worden beschouwd. In de volgende de paragrafen wordt 
zowel vanuit wetgeving als natuurwetenschappelijke oogpunt gekeken 
naar de vraagstelling of TGG voldoet aan de definities van grond. 
 

4.1 Wetgeving 
In wetgeving zijn verschillende definities opgesteld die te relateren zijn 
aan grond en/of bodem. 
 
In artikel 1 van de Wet bodembescherming wordt bodem omschreven als 
“het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en 
gasvormige bestanddelen en organismen”. 
 
In artikel 1 van het Bbk wordt grond als volgt omschreven: 
“materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte 
van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een 
structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, 
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een 
korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie”. 
 
In de Nota van Toelichting op het Bbk staat: 
 “Gereinigde grond betreft grond die wordt ontdaan van zijn 
verontreinigingen en is na die behandeling uiteraard gewoon nog grond”. 
 
Alleen in de Nota van toelichting staat dat TGG als grond mag worden 
beschouwd. Deze uitspraak is tegengesteld aan de definitie uit het Bbk. 
TGG is gemaakt uit een mengsel van grond, TAG en andere afvalstoffen 
conform protocol 7510. Daarmee bevat TGG structuren die niet van 
nature in Nederlandse gronden worden aangetroffen. Volgens het Bbk 
moet een product qua samenstelling en structuur wel vergelijkbaar zijn 
aan grond om als grond te mogen worden beoordeeld.  
 
Opvallend is, dat in het Bbk niet wordt gesproken over de aanwezige 
bodemorganismen en de vloeibare en gasvormige bestanddelen in grond 
of bodem, zoals dit in de Wbb wel het geval is. Grond vormt het 
hoofdbestanddeel van de bodem en bepaalt in grote mate de functionele 
eigenschappen van een bodem. Ten aanzien van het belang van de 
bescherming van de functionele eigenschappen van de bodem staat in de 
Wbb in artikel 1 nog:  
“het belang van het voorkomen, beperken of ongedaan maken van 
veranderingen van hoedanigheden van de bodem, die een vermindering of 
bedreiging betekenen van de functionele eigenschappen die de bodem 
voor mens, plant of dier heeft”. 
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In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op de functionele eigenschappen 
van een bodem zoals we die in Nederland kennen.  

Ook over de bijmenging van TAG en afvalstoffen bestaat onduidelijkheid. 
Er bestaat met name twijfel over de vraag of TAG gezien moet worden als 
bodemvreemd materiaal. In wetgeving staat geen eenduidige definitie van 
bodemvreemd materiaal.      

Het Bbk schrijft over bodemvreemd materiaal het volgende in artikel 2a.: 
“Voor de toepassing van het besluit wordt onder grond of baggerspecie 
mede verstaan grond of baggerspecie waarin: 

a. ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal
voorkomt dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de
grond of baggerspecie aanwezig was en waarvan niet is te
voorkomen dat de grond of baggerspecie daarmee is vermengd,
voor zover het steenachtig materiaal of hout betreft”

 en in artikel 34.2 

“Voor de toepassing van dit besluit wordt onder grond of baggerspecie 
mede verstaan, grond of baggerspecie die is vermengd met ten hoogste 
20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal”. 

In de Handreiking Bbk staat over bodemvreemd materiaal: 
“Het Besluit stelt aanvullend op de definities dat een partij grond en 
baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal mag 
bevatten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bijmenging van 
bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie nadat het materiaal is 
afgegraven”.  

Uit bovenstaande definities kan opgemaakt worden dat het bijmengen van 
TAG na afgraving van de verontreinigde grond niet is toegestaan. In het 
SIKB protocol 7510, welke binnen het kader van de Bbk van toepassing is 
verklaard op de reiniging van grond, staat echter:  
Gereinigde grond: “Grond die op basis van concentraties aan 
verontreinigingen niet kan worden hergebruikt/toegepast maar waarvan 
verontreinigingen door procesmatige reiniging…worden 
verwijderd/vastgelegd tot binnen de kader van het Bbk toepasbaar 
product.” 

en 

“Aangezien de herkomst van een materiaal niet meer bepalend is voor de 
status van grond, kan een afvalstof bewerkt worden tot grond.” 

en  

“Materialen die vóór bewerking de status hebben van afvalstoffen niet 
zijnde grond of baggerspecie en ná bewerking de status krijgen van 
grond, worden in dit protocol aangeduid als “grond cum 
Annexis”, en kunnen (mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan) 
samen worden gereinigd met grond”. 





 

Datum 
9  juni 2020 
 
Ons kenmerk 
M&V-2020-0107 

 

Versie: 1 Status: Defin tief Pagina 25 van 31 

 Tijdens de verwerking van TGG gedraagt het zich in eerste instantie 
hydrofoob (waterafstotend) en in droge conditie verstuift TGG snel 
(Brand et al. 2018). Nadat TGG (onder druk) is verwerkt en enige tijd 
heeft gelegen werkt het materiaal juist hygroscopisch (water 
aantrekkend) waardoor het de neiging heeft tot verkitting (verkleving) 
en hard wordt. Door het ontbreken van organische stof is TGG ook niet 
in staat om stoffen (zowel water, voedingsstoffen als 
verontreinigingen) aan zich te binden en vast te houden. 

 TGG bevat geen bodemleven zoals schimmels, bacteriën en 
bodemorganismen terwijl een gezonde bodem een geheel eigen 
ecosysteem is met een zeer rijk bodemleven. 

 Door de thermische reiniging is de kristalstructuur van de minerale 
bodemdeeltjes in de TGG veranderd waardoor deze afwijkt van de 
deeltjes in natuurlijke grond, ook dit draagt bij aan een versnelde 
uitspoeling van stoffen uit TGG. 

 TGG bevat veel hogere concentraties calciumcarbonaat, 
calciumhydroxide, sulfaat, chloride en bromide dan natuurlijke grond. 

 De afwijkende structuur van TGG, de neiging tot verkleving, de hoge 
concentraties anionen en de hoge pH beperken de kolonisatie van de 
TGG door bodemleven van de TGG. Studies tonen aan dat organismen 
(zowel planten als bodemleven) de grond mijden en dat onbehandelde 
TGG ook na jaren nog geen onderdeel vormde van de omliggende 
bodem en het zich daarin bevindende ecosysteem (Kappers, 1990; 
Tamis, 1988; van Gestel, 1992; Tamis, 1993). Slechts één studie 
vermelde enige vorm van herstel na toevoeging van organisch stof en 
een verdere veroudering van de TGG in het veld (in de studie tot 7 
jaar) (Tamis, 1993). Zolang de TGG niet gekoloniseerd wordt, kan 
deze geen onderdeel vormen van de omliggende bodem ecosysteem. 

 De initieel hoge pH als gevolg van de mineralogische samenstelling 
heeft TGG gemeen met industriële reststoffen die eveneens bij hoge 
temperatuur zijn gevormd zoals staalslakken (pH 12-13), AEC-
bodemas (pH 11-12) en betongranulaten uit bouw- en sloopafval (pH 
12) (Dijkstra et al. 2019). Deze materialen worden in Nederland 
regulier toegepast als bouwstof wanneer zij voldoen aan maximale 
emissiewaarden op basis van uitloging binnen het Bbk.  
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5 Evaluatie en vervolgonderzoek 

5.1 Wat zijn de knelpunten voor toepassing van TGG in de praktijk?  
Voor de beoordeling van de voorraden TGG is door het RIVM per te 
toetsten verontreiniging gekeken naar het percentage overschrijdingen op 
basis van de individuele metingen. Hierbij is afgeweken van de werkwijze 
conform het Bbk, waarin rekenkundige gemiddelden worden gebruikt om 
de kwaliteit van een partij te bepalen. Dit is gedaan om piekconcentraties 
te kunnen identificeren en om de relatie tussen samenstelling en uitloging 
te verkennen. Een overschrijding van een norm in deze evaluatie betekent 
daarom niet automatisch een afkeuring van de partij conform wetgeving. 
 
In de praktijk blijkt dat de TGG niet altijd voldoet aan de kwaliteitseis van 
klasse industrie grond. Door de wisselende kwaliteit van het materiaal is 
de mate waarin, partij en producent afhankelijk. Terugkerende 
verontreinigingen die de Maximale waarde industrie doorgaans licht 
overschrijden zijn onder andere koper, nikkel, vanadium, zink, benzeen, 
tolueen, en beta-HCH. In de praktijk worden de organische 
verontreinigingen alleen getoetst aan een aantal indicator stoffen uit het 
SIKB protocol 7510 (zijnde minerale olie, PAKs, PCBs en naftaleen). 
Overige organische verontreinigingen zoals tolueen, benzeen en beta-HCH 
worden daarmee niet getoetst en bij een overschrijding ook niet 
opgemerkt. 
 
Het voornaamste knelpunt bij de toepassing van TGG speelt bij de 
uitspoeling van diverse metalen en anionen naar grondwater en 
oppervlaktewater waar deze niet verwacht en gewenst wordt. Dit betreft 
voornamelijk antimoon, molybdeen, chloride, sulfaat en in mindere mate 
vanadium en bromide. Voor de uitspoeling van metalen wordt een 
verwachting bepaald middels toetsing aan de ETW. Als de TGG als grond 
getoetst wordt conform de huidige wetgeving in het Bbk, blijkt dat de 
uitspoeling van de metalen antimoon, molybdeen en vanadium niet 
verwacht of voorspeld kan worden op basis van de toetsing aan de ETW. 
Deze verwachting dient wel als uitgangspunt voor de beoordeling van de 
TGG. De metalen waarvoor op basis van de toetsing wel (enige) 
uitspoeling verwacht wordt, blijken daarentegen bij de kolomproeven en 
in de praktijktoepassingen nauwelijks problemen te geven. De ETW heeft 
daarmee onvoldoende voorspellende waarde voor uitloging van 
verontreinigingen uit de TGG. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in de 
onderbouwing van de ETW. Destijds is gebruik gemaakt van gemiddelde 
concentraties in verschillende Nederlandse bodems. TGG heeft, mede door 
de veel hogere pH, eigenschappen die niet van nature worden 
aangetroffen in Nederlandse bodems. Hierdoor gedragen verontreinigen 
zich anders en vindt er bijvoorbeeld geen binding plaats aan de 
gronddeeltjes waardoor een versnelde uitspoeling van metalen en anionen 
uit TGG kan plaatsvinden. Hierbij kan verandering van de kristalstructuur 
van de minerale bodemdeeltjes door verhitting ook een rol spelen. Met 
andere woorden TGG heeft eigenschappen die destijds bij de afleiding van 
de ETW voor natuurlijke bodems niet zijn meegewogen. 
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Een tweede aandachtspunt is, dat als er op basis van een ETW-toets 
aanleiding is om kolomproeven te doen, er in de praktijk alleen wordt 
getoetst op de verontreiniging die in eerste instantie de ETW overschreed. 
Hierdoor wordt de verhoogde uitloging van andere verontreinigingen, die 
geen aanleiding gaven tot uitloogonderzoek, niet herkend en dus 
meegenomen in het eindoordeel.  

Voor de uitspoeling van anionen uit grond worden geen nadere eisen 
gesteld. In de praktijk spoelen hoge concentraties sulfaat, chloride en 
bromide uit de TGG bij contact met grondwater. Hierdoor treden 
ecologische effecten op bij toepassing in of nabij zoet oppervlaktewater. 
Ook leidt de uitspoeling van anionen tot problemen voor veedrenking uit 
oppervlaktewater. Hieruit blijkt dat het ontbreken van kwaliteitseisen ten 
aanzien van anionen een duurzame toepassing in de weg staat.  

Tot slot bestaat er onduidelijkheid over de vraag of TGG als grond mag 
worden beschouwd. Uitgaande van de Nota van toelichting op het Bbk is 
dit wel het geval. Hierin staat dat gereinigde grond nog steeds grond is, 
ook als deze is gemengd met TAG en afvalstoffen conform protocol 7510. 
Op basis van de definities in onder andere de Wbb, het Bbk en de 
handreiking Bbk blijkt dat er op zijn minst onduidelijkheid bestaat of TGG 
(met of zonder bijmenging van TAG en andere reststoffen), volgens 
wetgeving wel voldoet aan de definitie voor grond. Het valt aan te bevelen 
om in wetgeving een eenduidige definitie te geven van grond. Ook de 
vraag of TAG en dan met name de steenslag uit TAG wel of niet als 
bodemvreemd materiaal gezien moet worden vraagt om een nadere 
toelichting in de wetgeving.  

Vanuit natuurwetenschappelijk standpunt wijken de kenmerken van TGG 
sterk af van natuurlijke grond. Hierdoor kunnen ongewenste effecten 
optreden in de praktijk als gevolg van de hoge pH, het gebrek aan 
organische stof, de hoge concentratie van anionen en de uitloging van 
mineralen. Daarnaast kan de TGG een groot deel van de functionele en 
natuurlijke eigenschappen van grond niet vervullen en wordt TGG niet of 
slechts beperkt gekoloniseerd door bodemorganismen. Hierdoor duurt het 
een (zeer) lange tijd voordat TGG een natuurlijk functionerend onderdeel 
wordt van de omliggende bodem. Vanuit ecologisch oogpunt zijn er dan 
ook argumenten om TGG niet als grond te beschouwen. 

5.2 Waarborgt het normeringskader een duurzame toepassing van 
TGG in de praktijk?  
Het huidige normenkader voor de toepassing van TGG is gebaseerd op 
eigenschappen en kenmerken zoals we die bij natuurlijke Nederlandse 
grond aantreffen. De kenmerken van TGG wijken dermate af van deze 
eigenschappen, dat de kenmerken van de grond (o.a. pH, verkitting 
concentratie anionen en het gedrag van verontreinigingen) anders is dan 
voor de natuurlijke grond. Uit de evaluatie blijkt dat het huidige 
normenkader waarbij op basis van samenstelling een verwachting wordt 
uitgesproken over de mogelijke uitloging van verontreinigingen, 
onvoldoende zeggingskracht heeft om een duurzaam hergebruik van TGG 
in de praktijk te waarborgen. Hierbij is van belang, dat voor een deel van 
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de problematische kenmerken van TGG geen normen of richtlijnen 
bestaan en definities voor grond, bodem en bodemvreemd materiaal voor 
meerdere interpretaties uitlegbaar zijn. 
 
Voor een duurzame toepassing van TGG wordt aanbevolen om bij de 
afweging voor het gebruik van TGG niet alleen de chemische aspecten te 
beoordelen. Er dient ook rekening te worden gehouden met de biologische 
en fysische eigenschappen van het materiaal in relatie tot de locatie en 
omstandigheden waarin het wordt toegepast.  
 

5.3 Vervolgonderzoek 
Omdat de wens voor het reinigen en hergebruik van verontreinigde grond 
in plaats van het storten van verontreinigde grond blijft bestaan, wordt 
geadviseerd om onderzoek te doen naar een passend 
handelingsperspectief voor de toepassing van TGG. Hierbij dient 
voldoende rekening te worden gehouden met de specifieke eigenschappen 
(chemisch, fysisch en biologisch) van het ‘product TGG’ om een duurzame 
toepassing te waarborgen. Een relevante vervolgvraag die gesteld kan 
worden is: wat is TGG, als het zich niet als grond gedraagt?    
 
Voorgesteld wordt om een ex ante risicobeoordeling uit te voeren op de 
volgende onderdelen: 
 
Chemische kwaliteit 
Beoordeling van effecten op de bodem als gevolg van: 

 Niet-genormeerde stoffen in TGG (PFAS, gebromeerde 
vlamvertragers en anionen (calcium, chloride, bromide en sulfaat) 

 Relatie samenstellingconcentraties en uitlooggedrag van antimoon, 
molybdeen en vanadium uit TGG op basis van individuele metingen 

 
Fysische- en biologische kwaliteit 
Beoordeling van effecten op de bodem als gevolg van: 

 hoge pH; 
 waterdoorlaatbaarheid; 
 bulkdichtheid; 
 verkittingsgedrag (verkleving); 
 dynamiek in bodemontwikkeling: ontginning, kolonisatie met plant 

en dier, en opbouw van organische stof.  
 
Op basis van de risico-analyse wordt geadviseerd over een geactualiseerd 
handelingskader voor de toepassing van TGG. Welke handelingsopties 
nader onderzocht worden volgt voor een deel uit de risicobeoordeling en 
wordt gedurende het traject vastgesteld. Enkele opties zijn:  
 Beoordeling of normstelling voor samenstelling en uitloging beter op 

elkaar afgestemd kunnen worden; 
 Alternatief beoordelingskader voor TGG niet zijnde grond (zoals 

bouwstof of een ander nog nader te bepalen categorie); 
 Standaard analysepakket voor de beoordeling van TGG aanpassen; 
 Verkenning waar bemonsteringsprotocollen beter kunnen aansluiten 

op wetgeving. 
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De regeling en het onderliggende advies van de TCB maken in strikte zin 
geen deel uit van het huidige beleid en zijn daarom niet in het fase 1 
onderzoek geëvalueerd. Wel is de toetsingsmethodiek van de regeling 
vergelijkbaar met de methodiek zoals gehanteerd in het huidige Besluit 
bodemkwaliteit (Bbk). Samengevat wordt er eerst getoetst aan een 
samenstellingswaarde (in het Bbk is dit de ETW en in de regeling de 
waarden uit bijlage A) en bij overschrijding van de samenstellingswaarde 
wordt getoetst aan een uitloogwaarde (in het Bbk de Maximale 
Emissiewaarde bodem en in de regeling de Immissiewaarden uit het Bsb). 

1.2 Vervolgonderzoek 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven de 
achtergrond en implicaties van de regeling en het onderliggende advies 
van de TCB belangrijk te vinden. Daarom wordt voorgesteld om in het 
fase 2 onderzoek van de evaluatie van het beoordelingskader voor TGG de 
volgende vragen op te nemen. 

Vragen ten aanzien van de tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en 
baggerspecie: 
1. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de Tijdelijke

vrijstellingsregeling en het Besluit bodemkwaliteit/Regeling
bodemkwaliteit voor de toepassing van TGG?

2. Zijn de genoemde waarden uit bijlage A van de Tijdelijke
vrijstellingsregeling overgenomen in de Regeling bodemkwaliteit?

Vragen ten aanzien van het TCB advies: 
1. Hoe verhouden de concentraties sulfaat, bromide, antimoon, seleen,

molybdeen en vanadium in TGG zich ten opzichte van gewone grond?
2. In hoeverre is de bodemtypecorrectie hierop van toepassing en

uitvoerbaar?
3. Wat is de milieu-impact op de ontvangende grond en het grondwater

als gevolg van het advies van de TCB om enige uitloging van sulfaat,
bromide, antimoon, seleen, molybdeen en vanadium toe te staan?



 

Datum 
9 juni 2020 
 
Ons kenmerk 
M&V-2020-0107 

 

Versie: 1 Status: Defin tief Pagina 3 van 3 

2  Referenties 
 
Besluit bodemkwaliteit (2019). Geldend van 18-12-2019 t/m heden.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2019-12-18 
(geraadpleegd op 27-01-2020)  

Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (2007) 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007667/2007-05-23 
(geraadpleegd op 26-05-2020) 

TCB, (2003). Advies vrijstelling parameters grond. Technische Commissie 
Bodembescherming, Utrecht, Nederland. Kenmerk S25(2003). 
https://www.tcbodem.nl/publicaties/bodembeheer/474-s25-2003-
advies-vrijstelling-parameters-grond (geraadpleegd op 26-05-
2020) 

Tijdelijke vrijstellingsregeling eisen grond en baggerspecie (2004). 
Geldend van 29-02-2004 t/m 31-12-2005. 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0016439/2004-02-29 
(geraadpleegd op 26-05-2020). 

 
 











Zie hieronder voorzet  mbt TGG. Kern is dat we contact met provincie leggen en kijken of
we gezamenlijke opdracht voor een adviseur voor het wegwerken van de voorraad en zo samen
een pad kunnen uitstippelen.
 
Wat ik zo ook bij stas wil voorleggen: wie mogen vrijdag bij presentatie RIVM zijn en wat
kunnen we delen volgende week met andere overheden, bedrijfsleven/TF? Zowel overheden als
VNO hebben aangegeven niet te kunnen adviseren als ze de resultaten niet kennen.
Groeten,

 
 

Van:   - BSK  @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 13:06
Aan:   - BSK  @minienw.nl>; 
- DGRW @minienw.nl>
Onderwerp: TGG op agenda van de Stas.; voorstel voor antwoorden
 
Dag  
 
Hierbij een voorzet van antwoorden op de vragen van de Stas
 
NB: Het blijft natuurlijk de primaire verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven om tot toepassingen van TGG te komen.
Terughoudendheid in optreden is belangrijk gezien de
handelswijzen van de bedrijven in het verleden en
de uitkomst Kwalibo en de discussies rondom het dossier
Granuliet.
 
Vragen Stas:
 

1.    Werkt die externe adviseur dan in opdracht van zowel de
provincie als IenW? Want wel belangrijk dat deze figuur
echt de oplossingen voor de totale puzzel in beeld brengt
(incl de vraag aan RWS en wat daarin wel/niet reeel is
gezien de kwaliteit) , en daar moet dan wellicht ook de
Provincie zich aan committeren. Dus graag gezamenlijke
opdracht verstrekking.
 
Antwoord: Op zich een goed idee om de externe adviseur voor de provincie en
Min te laten werken; namelijk de provincie heeft ook een belang bij een oplossing.
 
De huidige kwaliteit zorgt er voor dat het niet overal toepasbaar is. Zorgplicht is
dan in het geding. Dit betekent zout/ brak milieu maar ook voorzieningen om het
uitloog gedrag tegen te gaan.
 
Charmant voorstel van de Stas – zelf niet aangedacht.
 

2.    Wat is de tijdslijn waar we het over hebben?
 
Antwoord: Het komen tot gezamenlijke opdrachtverlening en het zoeken naar
oplossingen bedraagt snel een half jaar.
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3.    En zou Provincie bereid zijn om de LOD’s lopende de
gezamenlijke opdracht op te schorten?
 
Antwoord: klopt – dat wordt ook geadviseerd om contact te zoeken met de
provincie Groningen over de LOD. Het gezamenlijk inhuren van adviseur biedt
mogelijk ook voor de provincie Groningen een mogelijkheid om de LOD op te
schorten.
 
 

4.    Dat soort punten moeten we wel even helder hebben.
 
Voorstel dat snel met de provincie Groningen contact wordt gezocht (door wie??  
) en agenderen voor volgende week?
 
 

5.    Ik zie een soort overgangsperiode voor me- waarin samen toegewerkt kan
worden naar een nieuwe “normale”

situatie- hoe die er dan ook uit ziet.
 
Antwoord: wordt gedeeld
 
 
Met vriendelijke groet,
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Van:  - BSK
Aan:  - BSK
Onderwerp: IENW BSK-2020 109683 Antwoorden vragen beslisnota TGG externe adviseur 2020.06.11
Datum: donderdag 11 juni 2020 17:36:06
Bijlagen: IENW BSK-2020 109683 Antwoorden vragen beslisnota TGG externe adviseur 2020.06.11.DOCX
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Van:  - BSK
Aan:  (WVL)
Onderwerp: opmerkingen RIVM over het proces
Datum: donderdag 11 juni 2020 10:21:37
Prioriteit: Hoog

Hoi 

Graag even overleg:

Onderstaande zijn de opmerkingen van RIVM over het proces:

1. Momenteel is er een lopende evaluatie van het normenkader voor de toepassing van TGG. Uit de
evaluatie moet blijken of het huidige normenkader een duurzame toepassing van TGG voldoende
waarborgt. Indien daartoe aanleiding is, wordt ook voorzien in een handelingsperspectief. De evaluatie
wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en de resultaten
van dit onderzoek worden in de loop van 2020 verwacht.

2. Evaluatie normenkader TGG
In het verleden is TGG op diverse plaatsen toegepast. Op een aantal locaties zijn bepaalde stoffen (o.a.
organische stoffen zoals benzeen) in verhoogde concentraties aangetroffen in de TGG. Daarnaast is er sprake
van verhoogde uitspoeling van enkele metalen en macroparameters zoals sulfaat, bromide, en chloride naar het
grondwater. TGG heeft dan ook bijzondere eigenschappen en kan niet onder alle omstandigheden worden
toegepast. Dit was voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu aanleiding om het normenkader voor TGG
door het RIVM te laten evalueren. Hieruit moet blijken of het huidige normenkader voldoende is om het
duurzaam hergebruik van TGG te faciliteren. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2020
verwacht.
Met vriendelijke groet,
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Van: DBO-SPZ Postbus
Aan:  - BSK
Cc: DL-DGWB-Directiesecretarissen; Postbus DGWB; Postbus Secretariaat WOM Nota"s Retour
Onderwerp: Retour: RONDZENDMAP-2020/6130 : WOM S beslisnota over dossier TGG 2020.05.29 brief Theo Pouw en

ATM -
Datum: dinsdag 16 juni 2020 09:30:05
Bijlagen: WOM S beslisnota over dossier TGG 2020.05.29 brief Theo Pouw en ATM.tr5

image001.png

Beste collega's,

De rondzendmap is behandeld door de staatssecretaris en zij heeft geparafeerd door haar
recordactie te voltooien.
Ze heeft nog wel opmerkingen gemaakt in de nieuwe nota.

Met vriendelijke groet,

------< HPE Records Manager recordgegevens >------

Recordnummer :           RONDZENDMAP-2020/6130
Titel     :           WOM S beslisnota over dossier TGG 2020.05.29 brief Theo Pouw en ATM -
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Onderwerp: RE: verzoek om afspraak inzake afzet TGG
 
IK denk wel handig.
Volgens mij al eerder met ze gesproken.. Wat vind jij  ?
 
 
Met vriendelijke groet,

 
 

Van:  - DGRW @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 14:48
Aan:  - BSK @minienw.nl>;  - BSK

@minienw.nl>
Onderwerp: FW: verzoek om afspraak inzake afzet TGG
 
Wat is jullie advies?
 
Groet,
 

 

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
 

Van:  @renewi.com>
Datum: dinsdag 16 jun. 2020 1:52 PM
Aan:  - DGRW @minienw.nl>
Kopie:  - DGMI @minienw.nl>, 

@atm.nl>
Onderwerp: verzoek om afspraak inzake afzet TGG
 
Geachte , beste ,
 
Afgelopen vrijdag heb ik kort contact gehad met uw collega . Hij heeft het onderwerp
reeds onder uw aandacht gebracht, dan wel zal dit spoedig doen.
 
Onderwerp was de enorme urgentie inzake de consequenties van het niet toepassen van TGG.
Hieraan is een brief en een mail gewijd aan onze staatssecretaris, respectievelijk op 28 mei en 5
juni.
 

 en ondergetekende zouden het bijzonder op prijs stellen
wanneer we op zeer korte termijn hierover kunnen doorspreken.
 
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, 
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Van:  - BSK
Aan:  - DGRW;  - BSK
Onderwerp: RE: bellen provincie Groingen;  - 06 
Datum: donderdag 18 juni 2020 09:09:00

Thermisch gereinigde grond en de problemen met Theo Pouw Eemshaven.

Van:   - DGRW  @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 09:06
Aan:   - BSK  @minienw.nl>;   - BSK

@minienw.nl>
Onderwerp: RE: bellen provincie Groingen;   - 06 

Hoi,

Wat is het onderwerp van de afspraak?

Gr. 

Van:   - BSK  @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 17:19
Aan:   - DGRW  @minienw.nl>
Onderwerp: FW: bellen provincie Groingen;   - 06 
Urgentie: Hoog

Hoi
Kun je proberen om op vrijdag een afspraak met hem te maken?
Alvast dank.
Groet 

Van:   - BSK  @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 13:19
Aan:   - BSK  @minienw.nl>
Onderwerp: bellen provincie Groingen;   - 06 
Urgentie: Hoog

Dag 

 is de verantwoordelijke leiding gevende voor dit onderwerp.

Verder als informatie van  de LOD – eerste verbeuring is opgeschort,

ondertussen was het Theo Pouw gelukt om 200.000 ton TGG te verschepen naar … - vestiging
Utrecht?

Ik heb gemeld dat jij contact met hem zal zoeken.

En ook al aangegeven met welk verzoek waarschijnlijk komt – samen een externe adviseur.
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(Onder welke voorwaarden is natuurlijk erg belangrijk en met welke opdracht)!
 
Eerste reactie  op zich aardig idee en even over nadenken.
 
Wat verder nog speelt is de dat de ILT nog een uitspraak moet doen over 10? EVOA
beschikkingen om verontreinigde grond te importeren door Theo Pouw voor reiniging. De ILT is
terughoudend.
 
Hangt deels ook af of er of worden scheiding van fracties gaat plaatsvinden. Ik bel hierover nog
met .
 
 
 
Met vriendelijke groet,
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bepalen ten behoeve van de daadwerkelijke nuttige toepassing van de oude voorraden
TGG.
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Van:  - BSK
Aan:  - BSK;  - DGRW
Cc: Postbus DGWB;  - BSK
Onderwerp: RE: verzoek om afspraak inzake afzet TGG
Datum: donderdag 18 juni 2020 11:25:30
Bijlagen: image001.png

Mooi !

Met vriendelijke groet,

Van:   - BSK  @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 10:58
Aan:   - DGRW  @minienw.nl>;   - BSK

@minienw.nl>
CC: Postbus DGWB  @minienw.nl>;   - BSK

@minienw.nl>
Onderwerp: RE: verzoek om afspraak inzake afzet TGG

Ik heb morgen een afspraak met Groningen om dit te bespreken. Ze staan niet afwijzend
tegenover het idee om hier gezamenlijk naar te kijken. Is al een beetje in de week gelegd.
Ik kom er op terug na het gesprek en we kunnen een en ander waar aan de orde meenemen in
de voorbereiding voor het gesprek met ATM dinsdag a.s..
Groet 

Van:   DGRW  @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 18:08
Aan:   - BSK @minienw.nl>;   - BSK

@minienw.nl>;   - DGRW  @minienw.nl>
CC: Postbus DGWB  @minienw.nl>
Onderwerp: RE: verzoek om afspraak inzake afzet TGG

Dat is goed, maar hebben we wat te bieden voor deze twee organisaties? En heeft het
overleg met de provincie Groningen over TOD al wat opgeleverd?

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Discussiestuk:  
casus De Slufter 

ILT 
Omgeving en Dienstverlening 
Netwerken leefomgeving en 
wonen 

Contactpersoon 

M  +31(0)6-  
@ILenT.nl 

Datum 
19 mei 2020 

Kenmerk 
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Inleiding 
De ILT constateerde (augustus 2019) dat een overbrenging van bodem- en 
ketelassen vanuit Duitsland naar de Slufter niet conform de EVOA voorwaarden 
plaatsvond (en daarmee illegaal). Op grond van de EVOA beschikking dienen 
de bodemassen (een IBC bouwstof) conform het Besluit bodemkwaliteit te 
worden toegepast. De ILT stuurde hierop een (bestuurlijke)waarschuwingsbrief 
aan de kennisgever Remondis in verband met deze geconstateerde EVOA-
overtreding. Vervolgens zijn de reeds overgebrachte bodem- en ketelassen 
tijdelijk opgeslagen en niet toegepast in de Slufter. De verdere overbrenging is 
door Remondis gestaakt.  

Boskalis (dagelijks beheerder Slufter) beroept zich nu echter op een 
uitzondering van het besluit bodem kwaliteit, namelijk op artikel 5 lid 3 BBK 
om de ketel- en bodemassen alsnog te kunnen toepassen. Uit dit artikel zou 
blijken, dat DCMR, als bevoegd gezag voor de inrichting toestemming kan 
verlenen om de bodemassen toe te passen in afwijking van de algemene regels 
van het Besluit bodemkwaliteit. Deze nota gaat in op de casussen de 
zorgpunten van de ILT.  

Casus Rijksbaggerdepot De Slufter 
Boskalis wil de desbetreffende bodem- en ketelassen inzetten als IBC-
bouwstoffen ten behoeve van de ophoging van de ringweg, het 
rondpompsysteem en de bouw van een kade en een hellingbaan in de Slufter. 

De ILT heeft op 9 augustus 2019 voor de overbrenging van de bodem- en 
ketelassen (afvalstoffen) van Remondis GmbH Duitsland naar de Slufter een 
EVOA-beschikking1 afgegeven voor de overbrenging van 120.000 ton tussen 1 

1 Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen 
2 Besluit bodemkwaliteit 
3 Regeling bodemkwaliteit 
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juni 2019 tot en met 31 mei 2020. In deze beschikking staat als uitdrukkelijke 
voorwaarde dat de verplichtingen uit het Bbk2 en Rbk3 voor IBC-bouwstoffen 
onverkort van toepassing zijn. Eind augustus is echter een partij overgebracht 
van ongeveer 7.000 ton zonder een melding voor toepassen van een IBC 
bouwstof, toetsing van de advieskamer bodembescherming of een 
gelijkwaardigheidsverklaring IBC (Bbk). Hiermee voldeed de overbrenging niet 
aan de voorwaarden van de EVOA-beschikking en was daarmee illegaal. De ILT 
zette verdere overbrenging stop en de assen werden, met toestemming van 
DCMR, tijdelijk binnen de inrichting opgeslagen. Vervolgens stuurde de ILT een 
(bestuurlijke)waarschuwingsbrief aan de kennisgever Remondis in verband met 
de geconstateerde EVOA-overtreding. 
 
Artikel 5 lid 3 Bbk 
Boskalis beroept zich nu echter op artikel 5 lid 3 Bbk voor deze ‘natte’ 
toepassing van IBC bouwstof in de Slufter. Dit artikel geeft namelijk de 
mogelijkheid om voor een toepassing door een vergunning in de zin van de 
WABO af te kunnen wijken van de bepalingen in het Bbk.  
 
Een juridische analyse van HBJZ heeft uitgewezen dat artikel 5, lid 3, van het 
Bbk bepaalt dat een omgevingsvergunning op grond van de Wabo kan worden 
verleend op het moment dat er afgeweken wordt van het BBK. Mits het geen 
onaanvaardbare gevolgen voor het milieu heeft, is dit toegestaan. Omdat de 
omgevingsvergunning is gebaseerd op de Wabo, is niet de minister het 
bevoegd gezag, maar de DCMR (namens de provincie).  
 
Daarmee is het aan de DCMR om te beoordelen of de voorgenomen toepassing 
geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het milieu.  
 
De DCMR heeft geoordeeld dat bij de voorgenomen toepassing een 
gelijkwaardig IBC-beschermingsniveau wordt gewaarborgd. De Minister geeft 
hier geen goedkeuring aan, omdat het niet aan de Minister is om dit te toetsen. 
Door voormeld oordeel van de DCMR bestaat voor de ILT geen mogelijkheid 
meer om de toepassing van de reeds overgebrachte bodemassem tegen te 
houden. Boskalis heeft aangegeven geen bodemassen meer te willen 
overbrengen op de vigerende EVOA beschikking.  
 
Zorgpunten ILT 

1. Signaalrapportage ILT 
De ILT stelde in september 2019 een signaalrapportage op met analyses van 
de risico’s in de keten van bodem-as. Deze rapportage geeft als (mogelijk) 
negatief effect o.a. de aanzuigende werking van buitenlandse bodemassen aan. 
Het invoeren en toepassen van bodemassen is momenteel nog niet verboden, 
maar er liggen al grote voorraden in Nederland in afwachting van een nuttige 
toepassing. Wanneer bedrijven in Nederland met (te) grote voorraad in 
onvoldoende mate de bodemassen kunnen afzetten als gevolg van de import 
van buitenlandse bodemassen is een risico op faillissement aanwezig. De 
kosten voor het verwijderen van deze voorraden komen dan veelal ten laste 
van de overheid. 
 
Discussievraag: 

• Is het wenselijk om, in het licht van de signaalrapportage van de ILT 
van 2019, bodemassen uit het buitenland te importeren ten behoeve 
van Rijkswerken?  
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2. Mogelijke precedentwerking artikel 5 lid 3 Bbk 
De precedentwerking die uitgaat van het gebruik van artikel 5 lid 3 Bbk waarbij 
het lokaal bevoegd gezag alsnog een vergunning geeft voor het toepassen van 
afvalstoffen die (mogelijk) niet kunnen voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit, 
is onwenselijk. Wanneer het toepassen van een bepaalde afvalstof als bouwstof 
goedkoper is, het werk eerder en/of sneller kan worden gerealiseerd, de 
afvalstof te duur is om te storten, etc. is met de toepassing van artikel 5 lid 3 
Bbk en de huidige interpretatie hiervan voor het lokaal bevoegd gezag een 
mogelijkheid om een afvalstof (met mogelijke negatieve effecten op het milieu) 
in afwijking van de algemene regels van het Besluit bodemkwaliteit te kunnen 
toepassen als bouwstof.  
 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het toepassen van IBC-
bouwstoffen verboden. Daarmee is dit probleem opgelost. Echter, de 
inwerkingtreding die was voorzien voor 1 januari 2021 is uitgesteld. In de brief 
van 1 april jl aan de Tweede Kamer heeft de Minister voor Milieu en Wonen 
(nu: de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) te kennen gegeven 
dat zij na overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel voor een 
nieuwe inwerkingtredingsdatum zal komen. 
 
Discussievraag: 

• Wat zijn de mogelijkheden voor de tussenliggende periode tot 
inwerkingtreding? Hoe gaan we om met dit wetsartikel? Willen we 
beleidsmatig deze constructie blijven gebruiken tot inwerkingtreding 
van de Omgevingswet? 

 
3. Indirect storten van afval 

In LAP hoofdstuk 12 staat dat binnen een stortplaats alleen afvalstoffen als 
bouwstof worden toegestaan als deze sec ook gestort hadden mogen worden 
op diezelfde stort. De Slufter is een stort voor baggerspecie; er mogen geen 
bodem- en ketelassen worden gestort. Echter aangezien de bodem- en 
ketelassen niet terugneembaar worden toegepast blijven deze assen na verlies 
van nut en noodzaak ervan toch in het baggerdepot liggen. Dit betekent dat 
met het importeren van bodem- en ketelassen naar De Slufter in feite 
buitenlands bodemassen op den duur eigenlijk worden gestort in Nederland. 
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TOELICHTING 
 
De Slufter in eigendom van Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam 
De Slufter is een rijksdepot voor verontreinigde baggerspecie op de 
Maasvlakte. Het havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat zijn eigenaar en 
beheren en exploiteren samen dit baggerspeciedepot (Beheer organisatie 
Slufter BoS). Boskalis Beheer Slufter vof heeft het dagelijks beheer op De 
Slufter namens het BoS. 
 
Juridische analyse HBJZ artikel 5 lid 3 
Volgens Boskalis dient in dit geval het bevoegd gezag voor de inrichting te 
worden gelezen, dat is in dit geval DCMR en niet de Minister. DCMR zou in dat 
geval de vergunning verlenen voor de toepassing van de bodem- en 
ketelassen. De juridische analyse van HBJZ geeft aan dat artikel 5, lid 3, van 
het Bbk bepaalt dat een omgevingsvergunning op grond van de Wabo kan 
worden verleend op het moment dat afgeweken wordt van het BBK. Mits het 
geen onaanvaardbare gevolgen voor het milieu heeft, is dit toegestaan. Omdat 
de omgevingsvergunning is gebaseerd op de Wabo, is volgens HBJZ inderdaad 
niet de minister het bevoegd gezag, maar de DCMR (namens de provincie). 
Daarmee is het aan de DCMR om te beoordelen of de voorgenomen toepassing 
geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het milieu.  
 
Inrichtingsvergunning De Slufter 
De huidige (WABO)vergunning voor de inrichting de Slufter dateert van 22 
februari 2006. Deze vergunning gaat nog uit van het, reeds vervallen, 
Bouwstoffenbesluit. Het Bouwstoffenbesluit bood ruimte om voor de 
aangewezen bouwstoffen om af te wijken van de IBC eisen voor het toepassen 
van “AVI-bodemassen” en daarmee ook voor daarop rustende goedkeurings- 
bevoegdheid voor de uitvoeringsplannen. DCMR heeft in juni en juli 2019 
middels uitvoeringsplannen van Boskalis goedkeuring gegeven aan het 
toepassen van bodem- en ketelassen als bouwstof in de Slufter.  

Dit was volgens de ILT inhoudelijk niet correct. Hierover is vervolgens tussen 
ILT en DCMR overleg gevoerd. DCMR ziet vergunningvoorschriften en de 
daarop gebaseerde uitvoeringsplannen als een uitwerking zoals bedoeld is c.q. 
zoals mogelijk is cf. artikel 5, derde lid, van het Bbk. 

 



Van:  - BSK
Aan:  - DGRW
Cc:  - BSK; Postbus DGWB
Onderwerp: RE: 23/6 - Afspraak inzake afzet TGG
Datum: maandag 22 juni 2020 15:19:38

Komt vanmiddag nog

Van:  - DGRW @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 22 juni 2020 15:07
Aan:  - BSK @minienw.nl>
CC:  - BSK @minienw.nl>; Postbus DGWB

@minienw.nl>
Onderwerp: 23/6 - Afspraak inzake afzet TGG

Dag 

Krijgt  nog een voorbereiding voor bovenstaand overleg?

met vriendelijke groet,
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Van:  - BSK
Aan:
Onderwerp: RE: TGG
Datum: donderdag 16 juli 2020 11:16:00
Bijlagen: image001.png

Ik was vorige week vrij en de week daarvoor extreem druk met een ander project –liep gewoon
door in de week vrij.
Nu weer op kantoor om de boel op te pakken, ik kijk even hoe ik het doe.

Van:  
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 10:45
Aan:  - BSK 
Onderwerp: TGG
Dag ,
Was even benieuwd hoe het staat met de opdrachtformulering inzake het onderzoek TGG. Nav
ons overleg een aantal weken geleden heb ik niets meer vernomen.
Ik ben deze week voor laatst en heb dan twee weken verlof. Verneem graag even van je.
Met vriendelijke groet,

Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
https://www.provinciegroningen.nl/servicenormen/
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.

Dit e-mail bericht en alle eventueel meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde(n)
Als u daartoe niet behoort, wordt u verzocht het bericht en de daarbij behorende bestanden niet u t te printen en/ of te vermenigvuldigen, het bericht en de bestanden te vernietigen en de afzender te informeren.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van de Theo Pouw Groep van toepassing, die bij de Kamer van Koophandel te Utrecht zijn gedeponeerd en
aldaar alsmede bij ons op te vragen zijn.
Inschrijvingsnummers Kamer van Koophandel
Theo Pouw B.V.  30065246
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.  30188521
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert B.V.  13027703
This e-mail and any attachment are confidential and intended solely for the addressees.
If you are not the intended recipient, please don’t print it out or duplicate it, delete this e-mail and any attachment from your system and notify the sender immediately.
Unless in writing differently agreed, all our offers, acceptances, announcements and agreements apply to the General Conditions of the Theo Pouw Group, which have been filed with the Chamber of Commerce of Utrecht.
A copy of the General Conditions wi l be forwarded upon request.
Registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under number
Theo Pouw B.V.  30065246
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.  30188521
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert B.V.  13027703
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Aan de staatssecretaris van IenW 
Mevr. S. van Veldhoven 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag,  

Onze ref.: 99054B.104 Uw ref. IENW/BSK-2018/272542 Utrecht, 19 mei 2020 
IENW/BSK-2019/164602 
IENW/BSK-2019/256939 

Betreft: stagnatie toepassing TGG en mogelijke consequenties 

Hooggeachte Mevrouw Van Veldhoven, 

Op 12 mei jl. heeft u met de Kamer van gedachten gewisseld over het thema Bodem, waarbij 
in hoofdzaak is ingegaan op de ontwikkelingen rond de toepassing van granuliet alsmede de 
aanpak rond PFAS-houdende grond. 
Uit de agenda voor de UVC, maar ook uit de beraadslagingen leiden wij af dat een ander 
onderwerp binnen het thema Bodem van de radar verdwenen lijkt te zijn, namelijk (de 
toepassing van) thermisch gereinigde grond. In verband daarmee vragen wij uw nadrukkelijke 
aandacht voor het volgende. 

Theo Pouw Groep 
De Theo Pouw Groep is een organisatie die zich dagelijks inzet als duurzaam productiebedrijf 
ten behoeve van de recycling van minerale afvalstoffen. In haar rol reinigt zij aantoonbaar 
reeds decennialang, middels verschillende hoogwaardige technieken jaarlijks miljoenen 
tonnen afvalstoffen welke na bewerking allen hun weg vinden als half- en eindproduct, binnen 
de maatschappelijk zo gewenste circulaire economie. Omwille van de bereikbaarheid voor 
derden van haar diensten beschikt  de Theo Pouw Groep over bedrijfslocaties in Utrecht, 
Eemshaven, Amsterdam (Rewinn), Almere (Cirwinn), Groningen, Velsen-Noord, Akkrum, 
Lelystad en Weert. Daarnaast bedrijft zij een drietal inland-containerterminals (CTU) in 
Utrecht, Tiel en Lelystad welke het intermodale logistiek verzorgen tussen de havens 
Rotterdam, Amsterdam en de zeehaven van Antwerpen en de Randstadregio groot Utrecht.  

De Theo Pouw Groep bestaat volgend jaar 40 jaar en biedt werkgelegenheid aan ruim 525 
gezinnen. 

De vestiging in Eemshaven is in hoofdzaak gericht op over- en opslag, be- en verwerking van 
primaire en (verontreinigde) secundaire bouwstoffen en afvalstoffen. Een van die 
bewerkingsactiviteiten wordt uitgevoerd met behulp van een thermische reinigingsinstallatie, 
waarmee ernstig verontreinigde grond en andere reinigbare afvalstoffen, zodanig schoon 
kunnen worden gemaakt opdat hergebruik binnen de in Nederland geldende kaders (Besluit 
en regeling bodemkwaliteit) mogelijk is. Deze activiteit geschiedt onder erkenning, op basis 
van een procescertificaat op grond van BRL SIKB 7500, protocol 7510. 
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Problematiek TGG 
Bij diverse toepassingen van TGG (Westdijk in Bunschoten/Spakenburg, dijk bij Perkpolder 
en de plas van Heenvliet bij Zwartewaal) zijn in de praktijk echter problemen geconstateerd. 
Die hebben ertoe geleid dat het vertrouwen in de kwaliteit van TGG (en het gehanteerde 
bewijsmiddel) is afgenomen en de afzet van thermisch gereinigde grond volledig is 
stilgevallen. Dat geldt ook voor TGG van de Theo Pouw Groep, ondanks het gegeven dat 
toepassing van TGG van de Theo Pouw Groep in het verleden niet tot problemen heeft geleid. 
Let wel: deze stagnatie vindt al plaats vanaf februari 2017 i.c. het moment waarop RWS -tot 
dat moment verreweg de grootste afnemer van TGG in Nederland- feitelijk een moratorium 
op toepassing van TGG in projecten van Rijkswaterstaat heeft afgekondigd. 
 
Om vast te stellen of de geconstateerde knelpunten ook gelden voor de TGG van de Theo 
Pouw Groep heeft zij, op verzoek van en in afstemming met de Inspectie ILT, op vrijwillige 
basis, een zogenaamd verificatieonderzoek uitgevoerd. Vastgesteld is dat de TGG van de 
Theo Pouw Groep voldoet aan de geldende én aanvullend gehanteerde normen en daarmee 
zonder meer nuttig kan worden toegepast in brakke gebieden. 
De resultaten van het verificatieonderzoek zijn vanaf mei 2019 gerapporteerd aan ILT, die 
uiteindelijk op 19 december 2019 een schriftelijk oordeel heeft afgerond. 
 
Desondanks moeten wij vaststellen dat genoemd onderzoek en de conclusies van uw 
Inspectie, een daadwerkelijke afzet en toepassing van TGG van de Theo Pouw Groep, in het 
geheel niet dichterbij heeft gebracht.  
In de afgelopen periode zijn wij o.a. bij de volgende projecten betrokken (geweest), waarbij 
mogelijke toepassing van TGG is benoemd maar die om uiteenlopende redenen niet is 
geëffectueerd: 
 

• RWS - Binnenste ringdijk “De Slufter”; 
• RWS - A15/A20: Blankenburgverbinding “De Baak”; 
• RWS - A15: renovatie en nieuwbouw Suurhoffbrug; 
• RWS - Afsluitdijk “Levvel”; 
• RWS - Groningse zeedijk “Ommelanderdiek”; 
• Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - aanleg terrein t.b.v. industriële 

activiteiten; 
• I&W - DCMR - project EMK - terreinaanvulling.  

 
 
Wij leiden af dat bij (potentiële) afnemers van TGG maar ook bij bevoegd gezag, nog steeds 
een aanzienlijke ‘koud-water vrees’ bestaat, die mogelijk ook te wijten is aan het gegeven dat 
RWS -om onbekende redenen- zijn moratorium nog altijd niet heeft beëindigd.  
 
Met de hierboven benoemde stagnatie in afzet van TGG vanaf onze locatie in Eemshaven is 
de voorraad aldaar aan thermisch gereinigde grond zeer groot (1,7 miljoen ton), bij een 
geïnstalleerde productiecapaciteit van 500-550 duizend ton. Deze voorraad is voor de 
provincie Groningen aanleiding geweest tot het opleggen van een last onder dwangsom met 
een totale omvang van € 10.000.000. De eerste verbeuringstermijn (voor een bedrag van   
€ 4.000.000) verloopt per 1 juli 2020: de situatie is m.a.w. buitengewoon urgent. 
 
Om de voorraad aan TGG niet verder te laten stijgen heeft de Theo Pouw Groep maatregelen 
genomen Deze maatregelen hebben geleid tot de productie van hoogwaardige nieuwe 
producten (investering in 2019 van  € 8.000.000) welke een directe positieve invloed hebben 
de reductie van CO2 en een alternatief zijn voor conventioneel cement alsmede producten 
welke direct in de natuur gewonnen zand en granulaten vervangt. Deze nieuwe producten 
zullen direct bijdragen aan verdere vergroening van de beton- en asfaltsector.  










