
pagina 1 van 1 

- certificaat thermisch gereinigde grond tbv Eemdijk 

Van: 
Aan: 
Datum: 
Onderwerp: 
CC: 
Bijlagen:  

@fl-liebregts.n1; 	@bodexmilieu.nl 
17-03-2016 11:50 
certificaat thermisch gereinigde grond tbv Eemdijk 

BRL9335 K41449-07+projectenlijst 2016-1.pdf 

Beste 

In de bijlage treffen jullie het BRL9335-2 certificaat aan waar de thermisch gereinigde grond onder 
wordt geleverd. 
Zoals je op de projectenlijst kunt zien voldoet het materiaal aan klasse industrie en is het geschikt voor 
de toepassing in een GBT (grootschalige bodemtoepassing). 

Na leverantie zal er een grondbewijs worden opgesteld conform BRL9335-2. 

Met vriendelijke groet, 

Martens en Van Oord 
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Grond 

Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 
VERKLARING VAN KIWA 
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 "Grond" d.d. 2014-09-12, .conform 
het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

Dit certificaat heeft betrekking het volgende protocol van BRL 9335: 

• 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van 
het Besluit bodemkwaliteit 

• 9335-2: Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten in het kader van 
het Besluit bodemkwaliteit 

Kiwa verklaart dat 
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde 

producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties 
voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL-BSe-merk op de wijze zoals aangegeven in dit 
productcertificaat. 

— voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op do 
melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag met uitzondering 
van de melding aan RWS Leefomgeving/Bodem+. 

- met in achtneming van het bovenstaande, grond in zijn toepassing voldoet aan de relevante 
eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur & Milieu erkend 
certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende 
kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl  en van 
Bodem+: www.bodemplus.nl. 

Kiwa 
Advies: raadpleeg www.kiwa.n1 om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder 	 Ultvoeringstocatle 	Afbeelding van hot NL BSBe-me 
Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. Zie bladzijde 2 van dit certificaat 
Damweg 50 	 ri k 1 

4905 BS OOSTERHOUT NB 
Postbus 326 `e: 4900 AH OOSTERHOUT NB 
Tel. 0162-474747 	 -/Qtresv 

Fax 0162-474748 
www.mvogroep.ni 	 is een collectief merk van 
info@mvogroep.n1 	 Stichting Bouwkwaliteit. 

Besluit bodemkwaliteit 
S 
R 

Kiwa Nederland D.V. 
Sr Winston Churc.hilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 

Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
Info@klwa.n1 
www.klwanl  



NL BSB® productcertificaat 	 K41449/07 

Grond 

UITVOERINGSLOCATIES 

Locatie  9335-1  9335-2•  9335.4 

Plas van Heenvtlet, Kanaaldijk West, ZWARTEWAAL 
	

X 
*Kiwa heeft aan de certificaathouder een projectenoverzicht verstrekt van de beoordeelde 9335-2 

PRODUCTSPECIFICATIE 

Milieuhygiënische specificatie 
De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals deze gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit en heeft hierbij een 
kwalificatie als: 
Voor de toepassingen in of op de bodem: 
• grond die voldoet aan de achtergrondwaarden met In achtneming van art 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit of; 
• grond die voldoet aan de maximale waarden bodernkwallteitsklasse wonen of; 
• grond die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie. 

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren: 
• grond die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse A; 
• grond die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse B; 
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet oppervlaktewater; 
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout oppervlaktewater. 
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden over het aangrenzende perceel. 

Voor de toepassing in een grootschalige toepassing: 
• grond die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen. 

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld: 
• grond die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader. 
of baggerspecie 

De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op het grondbewijs dat bij de partij behoort (zie onder 
fvERKEN). De geleverde partij Is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vernield in de beoordelingsrichtiljn en vermeld op het 
grondbewijs. Extra parameters worden alleen dan onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit 
noodzakelijk is of indien tijdens de monstememing waarnemingen worden gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is. 

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaathouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt 
uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten. De onder protocol 9335-2 gecertificeerde projecten worden geregistreerd op een 
overzichtslijst, welke door de certificatie-Instelling wordt beheerd. Vraag indien gewenst een actueel overzicht van deze projecten op bij Kiwa 
Nederland B.V. 
Voor de toepassingsmogelijkheden wordt verwezen naar het grondbewijs en naar de Regeling bodemkwahteit. Deze regeling geeft nadere te 
volgen aanwijzingen voor de verwerking. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen worden toegepast onder de 
toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit. 

MERKEN 
Elke partij grond wordt voorzien van een grondbewijs. Op dit grondbewijs staan de volgende gegevens vermeld: 

de datum waarop het grondbewijs is afgegeven; 
een unieke code voor het betreffende grondbewijs; 
NAW van de afnemer; 
NAW van de plaats van herkomst; 
NAW van de plaats van bestemming; 
NAW van de certificaathouder; 
partijgrootte (in m3  / kg / ton); 
de milieuhygiënische kwalificatie; 
het toegepaste protocol behorende bij deze BRL; 
de datum van levering; 
geldigheid van het grondbewijs; 
geschiktheid voor toepassing; 
indien vereist een PMV kenmerk (niet bij achtergrondwaarde grond); 
het NL-BSB beeldmerk (zie hieronder) onder vermelding van het certificaatnummer. 
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NL BSB® productcertificaat 	 K41449/07 

Grond 

Grond 
K41449 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING 
Voor grond of baggerspecie gelden de volgende toepassingsvoonnearden: 
- 	de groncVbaggerspecie dient te worden toegepast conform de markering op het grondbewijs, waarin het 

toepassingsgebied/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product Is gekwalificeerd; 
voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m3; 
de grond/baggerspecie dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit 
(functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 

Toepassingen in hoeveelheden van minder dan 50 m3  van grond die de achtergrondwaarden niet overschrijdt hoeven niet te worden gemeld. 

WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
1. Bij aflevering inspecteren of: 
- 	geleverd is wat is overeengekomen; 
- 	het merk en de wijze van merken juist zijn; 

de afieveringsbon/het grondbewijs alle gegevens bevat 
de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen. 

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met 
Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 

en zo nodig met 
Kiwa Nederland B.V. 

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
5. Het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor Inzage door het 

bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN' 
AP04 	 Accreditatleprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda. 
Besluit bodemkwaliteit 	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469. 
Regeling bodemkwaliteit 	Regeling bodemkwalitelt, Staatscourant 2007, nr. 247 

'Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL9335 
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kiwa 
Partner for progress 

Versie #2016-1 

Overzichtslijst projecten BRL 9335-2 — Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 

Autorisatie Kiwa 

1 AW= voldoet aan de achtergrondw aarden voor grond. 
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- Betr.: RE: certificaat thermisch gereinigde grond tbv Eemdijk 

Van: 
Aan: 
Datum: 
Onderwerp: 
CC: 
Bijlagen:  

23-03-2016 16:21 
Betr.: RE: certificaat thermisch gereinigde grond tbv Eemdijk 
MEM 
ATM gem 89 26-11 23-03.pdf 

Geachte 

Op verzoek van 	 stuur ik u bijgaande zeefanalyse. 

Met vriendelijke groet, 

Martens en Van Oord 

~MI 

> > > 	 @fl-liebregts.nl> 23-03-2016 12:13 >>> 

We hebben het certificaat ontvangen. Dit certificaat is gericht op milieutechnische staat. Heb je 
aanvullend ook gegevens over de civieltechnische staat van dit materiaal. Met andere woorden hoe 
ziet eea uit in zeefanalyses/samenstelling. Onze opdrachtgever ziet deze graag tegemoet. 
Inmiddels hebben we ook contact gelegd met de RIJD (bevoegd gezag). Mogelijk willen deze ook nog 
een keuring zien achter het certificaat,(steekproefkeuring) is dit mogelijk? 

Ik wacht je reactie af. 
Gr 

De informatie in dit e-mailbericht en in alle eventueel bijgesloten bestanden is vertrouwelijk en is gerechtelijk beschermd. 
Dit bericht is insluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis heeft ontvangen, stellen wij het 
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op zeer prijs als u de afzender onmiddellijk op de hoogte brengt en dit bericht, tezamen met eventuele bijlagen en/of 
kopieën, direct verwijderd. 
Toegang tot dit bericht en alle eventuele bijlagen door een ieder, anders dan de bedoelde geadresseerde, is 
ongeoorloofd. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, wijzen wij u er nadrukkelijk op dat ieder gebruik, openbaring, 
reproductie en/of distributie van dit bericht en alle bijgesloten bestanden, dan wel iedere andere actie van niet 
vertrouwelijk handelen, absoluut verboden is en mogelijk onwettig! 
F.L. Liebregts B.V. is statutair gevestigd te Middelbeers en is ingeschreven in het handelsregister (Brabant) onder nummer 
18031929. 
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Van: 	 - TL T 
Aan: 	 - D T; 	- ILT 
Onderwerp: 	RE: Rapport TGG Perkpolder 
Datum: 	 woensdag 14 december 2016 12:12:49 

Bij snelle screening: het lijkt te gaan om gereinigd TAG. Als dat klopt (en het dus geen 
mengsel met grond betreft), komen we ws. ook uit bij van Bentum (REKO) en Pouw. 
Deze zomer werd ik vanwege een voorgenomen GBT in Tiel gebeld door de OD 
rivierenland en de directeur van Reko. Ik licht dit graag mondelingen, want te veel om 
op te typen. Dit geeft dus een extra dimensie aan de camel-nose. 

Van: 10.2.e 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag 1.3 december 2016 11:22 
Aan: ; 0.2.e 	- ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: Rapport TGG Perkpolder 
Hoi 102e 10.2.  
Hierbij het rapport van de toepassing van thermisch gereinigd zand bij Perkpolder. 
Groetjes, 



Van: 	 102e 
Aan: 	 10.2 e_ 	a. •10.2.e 
Onderwerp: 	RE: toePassing thermisch gereinigd zand/tag 
Datum: 	woensdag 14 december 2016 12:05:55 

Mede omdat het er voorlopig geen AI-overleg is hierbij nog wat aanvullende info / 
bespiegelingen. 
Deze zaak kwam gistermiddag ook weer aan de orde tijdens de bijeenkomst van de 
regionale projectgroep bodem- en grondstromen (OD's Utrecht en Flevoland, aangevuld 
met waterschappen en RWS). De RUD Utrecht richt zich op de toepasser (Waterschap) 
en handhaaft obv zor plicht Bbk (het betreft namelijk niet-genormeerde stof(fen)). 
Aannemer Liebregts 	 ) lijkt vooralsnog geen 'Bbk-blaam' te treffen. 
Het Waterschap schijnt Lie regts overigens als contractpartner wel civiel aansprakelijk 
te stellen en Liebregts zal vervolgens aankloppen bij MvO en die mogelijk weer bij ATM. 
Indachtig de boodschap van onze ig ('maatschappelijk belang'), maar ook vanwege de 
mogelijk publicitaire/politieke aspecten lijkt het mij wel verstandig dat ILT onderzoekt of 
ATM en/of MvO Kwalibo-overtredingen hebben begaan of anderszins verwijtbaar hebben 
gehandeld. Het spul is kennelijk landelijk grootschalig toegepast, dus mogelijk een 
camel-nose. Ik begreep overigens van de RUD dat ATM al langer beschikt over analyses 
waaruit blijkt dat sulfaat (en mogelijk ook bromide) sterk verhoogd zijn. Of dat ook geldt 
voor de basische reactie weet ik niet, maar sluit ik zeker niet uit. Daarmee neemt de 
(formele en/of morele) verwijtbaarheid van ATM en MvO toe. ILT zal zich echter primair 
moeten richten op mogelijke overtredingen van de BRL 7510 en de daaraan gelieerde 
9335-2. Ik begreep van zowel RUD als gL12.:1 dat er in de BRL 7510 het eea is geregeld 
voor sulfaat en andere stofjes die tijden's Két proces kunnen ontstaan. 
Ik opteer dus voor een screening van de BRL 7500/protocol 7510 met bijbehorende EE. 
Dáarna volgt waarschijnlijk een bezoek aan ATM en MvO. Het is denk ook goed om de 
OMWB snel aan te haken ivm de daar aanwezige toezichtinfo en de gedeelde Kwalibo-
bevoegdheid binnen inrichtingen. Ook moeten we onze EVOA-collega's even aftappen 
(ATM importeert veel, aa grond). RWS als afnemer / toepasser is reeds doorgg:g: 
genoemd. ATM is een professionele partij die het klappen van de handhavingzwee als 
geen ander kent: Denk dat het goed is om 1 	É wat ondersteuning te bieden. 

. Ik licht it 
uiteraar graag toe. Wie o wie gaan it usje oen? te een e HUF voor deze BRL? 
Groeten, 
1O.2 e 

Van: 10.2.e 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag u december 2016 10:57 
Aan: 10.2 e 	- ILT 
CC:,1 0.2 _e, 	.„ A - ILT 
Onderwerp: "rdébássing thermisch gereinigd zand/tag 
Hoi 102  e  
Van RUD Utrecht hebben wij een bodemsignaal binnengekregen over de toepassing van 
thermisch gereinigd zand/tag in een waterkering van Vallei en Veluwe nabij Bunschoten. 
Dit thermisch gereinigde zand is geleverd door Martens en Van Oord en is afkomstig uit 
de reiniger van ATM. 
Via Waterschap Vallei en Veluwe hebben wij ook een kopie van een rapport gekregen 
over de problemen met de toepassing van eveneens thermisch gereinigd zand in 
Perkpolder in Zeeland. Dit betrof een Eigen Werk van Rijkswaterstaat. 
Ik weet niet in hoeverre je al van deze situatie op de hoogte bent tif3,2 P 

I. Het heeft er in ieder geval toe geleid 
'dat Rijkswaterstaat besloten zou hebben- geen thermisch gereinigd zand toe te passen in 
haar waterkeringen. 
In het E-dossier van Holmes 138503 zit het bewuste rapport van Deltares, in opdracht 
van Rijkswaterstaat. 
De problemen die Rijkswaterstaat had bij Perkpolder lijken zich ook voor te doen in 
Bunschoten. 
Het zand is (in Bunschoten) geleverd onder het Brt 9335/2 productcertificaat van 

4 



Martens en Van Oord. Het geeft klasse Industrie aan en zou toepasbaar zijn in GBT. De 
partij is (alleen) op standaardpakket A geanalyseerd. 
Het probleem dat het Waterschap en de RUD daar hadden is dat niet duidelijk is of er 
andere verhoogde parameters in de partij voorkwamen. Visueel was al duidelijk dat er 
meer aan de hand was (uitloging van sulfaat). 
Inmiddels is duidelijk geworden dat (met name met zoet water!) het gereinigde zand 
een sterk basische reactie veroorzaakt. Dit gaf bij Perkpolder al problemen, bij 
Bunschtoten zijn inmiddels PH-waarden van 9,5 tot 10 gemeten. Blijkbaar niet lekker 
voor de omringende ecologie. 
10.2'.e en ik hebben het gevoel dat hier sprake is van een flink (maatschappelijk) 
probleem, waar meerdere haken en ogen aan zitten. Het lijkt er op dat dit signaal wat 
breder opgepakt en afgehandeld zal moeten worden dan met de normale capaciteit voor 
een DC. 
10.2.e wil dit verder met jou bespreken in het eerstvolgende AI overleg. Kan je intussen 
via jouw contacten ook alvast een visje uitgooien bij RWS? 
Groet, 
10.2.è 



AFVALSTOFFENRMINAL MOERDIJK B.V. 
.v 

Postbus 30 
4780 AA MOERDIJK MAART 2016 

Schiedam, 03 maart 2016 

617 

Nieuwe Waterwegstraat 23 
3115 HE Schiedam 
Postbus 4264 
3102 GE Schiedam 
Telefoon 010.427 11 31 
Telefax 010.426 82 11 
Havennummer 536 
BNP Pallet» / BIC BNPANt 2A 
2279.95.511 
K.v,K, 24238484 
BTW nr.: NL8030-83-464B.01 
IBAN nr.: N1728NPA0227995511 

Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat 

Geachte 

Op 08 februari 2016 hebben wij u de rapportage gezonden betreffende de bemonstering, analyse en toetsing 
van de steekproefkeuring uit de produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat met onderstaande specificaties: 

Depot 
Hoeveelheid 
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader 

: TGGITGAG 02 productie vanaf 280116 
: ca. 9.620 ton 
: Vlasweg 19 - Moerdijk 
: 28 januari / 06:00 uur tot 30 januari 2016 / 19:00 uur 
: SIKB-Protocol 1001, versie 2.1 d.d. 12-12-2013 
: Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, label 1 

Aanvullend op deze rapportage is op beide monsters een kolomproef L/S=10 uitgevoerd, waarvan de eluaten 
zijn geanalyseerd op de parameters bromide, chloride, fluoride en sulfaat. 

Het betreffende analysecertificaat treft u bijgaand aan. 

Bodemonderzoek 
Advies 

.3.0soglimaig gamokommgo 
Euroteam 	B.V. 



Met vriendelijke groet, 

Eurofins Anolytico B.V. 

43e e u roti ns 
— a 	alyt i 4::)')  

Euroteam Milieu B.V. 
T.a.v. 
Postbus 4264 
3102 GE SCHIEDAM 

Analysecertificaat 

Datum: 07-Mar-2016 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaotnummer/Versie 	 2016011639/1 
Uw project/verslagnummer 	 10P025 
Uw projectnoam 	 ATM: TGG/TGAG 02 productie vanaf 280116 
Uw ordernummer 	 10P025 
Monster«) ontvangen 	 01-Feb-2016 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van 
de standoardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren von 
monsters verwijzen wij noor de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Eurofins Analytici, B.V. 

sildeweg 44-46 
3771 NO Berneveld 
P.O. Bos 459 
3770 RL Betneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 d3 00 	BNP Poribos S.R. 227 9245 25 	Emiles fIrialytieo B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door 
Fox +31 (0)34 242 dl 99 	var/BTW No. Nl 8043.14.883.801 	TilV en erkend door het Vlaamse Gewest (GYM en Dep. LNO, 
E-moil info-env@eurofins.nI NvK No, 09088623 	 het Brusselse Gewest (DM, het Woolee Gewest (05085-0W0) 
Site www.eurofins.n1 	2065: N1.7155PR0297924515 	en door de overheid von Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPANI.2i1 



:Cdit eurofins 
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Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	10P025 	 Certificaatnummer/Versie 	2016011639/1 
Uw projectnaam 	 ATM: TGG/TGAG 02 productie vanaf 280116Startdatum 	 01-Feb-2016 
Uw ordernummer 	 10P025 	 Rapportagedatum 	07-Mar-2016/09:57 

Bijlage 	 A,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 1/1 
Monstermatrix 	 Grond; Bouwstof (BSB/AP04) 

Analyse 	 Eenheid 	1 	2 

Voorbehandeling 

fl 	Hoeveelheid aangeleverd monster 	 kg 	10.7 I) 	10.8 2)  

R 	Massa percentage artefacten 	 % (m/m) 	<1.0 	<1.0 

Bodemkundige analyses 

A 	Droge stof 	 % (m/m) 	91.1 	90.8 

Uitloogonderzoek 

A 	Kolomproef L/S factor fractie 1 	 L/g ds 	0.00100 	0.0010 

A 	Kolomproef L/S factor fractie 2 	 L/g ds 	0.0090 3) 	0.0090 3)  

A 	Bromide uitloogboar 	 mg/kg ds 	200 4) 	220 1)  

R 	Chloride uitloogbaor 	 mg/kg ds 	1400 ‘) 	1300 " 

A 	Fluoride uitloogbaor ISE (NEN 6483) 	mg/kg ds 	14 	14 

A 	sulfaat uitloogbaar 	 mg/kg ds 	5900 " 	6300 4)  

Fractie 1 

A Geleidingsvermogen 25°C 	 NS/cm 	17000 	17000 

A Geleidingsvermogen 25°C 	 mS/m 	1700 

	

NS/cm 	15000 	

1700 

A Geleidingsvermogen 20°C 	 15000 

A Geleidingsvermogen 20°C 	 mS/m 	1500 	1500 

Meettemperatuur (pH) 	 °C 	21.8 	21.1 

A 	Zuurgraad (pH) 	 11.8 	11.7 

Fractie 2 

Fl Geleidingsvermogen 25°C 	 pS/cm 	290 	240 

fl Geleidingsvermogen 25°C 	 mS/m 	29 	24 

A Geleidingsvermogen 20°C 	 pS/cm 	260 	210 

Fl Geleidingsvermogen 20°C 	 mS/m 	26 	21 

Meettemperatuur (pH) 	 °C 	20.9 	21.3 

A 	Zuurgraad (pH) 	 10.2 	9.6 

Nr. Monsteromschrijving 	 Datum monstername 	Monster nr. 
1 	ATM: TGG/TGAG 02 productie vanaf 280116: M1 	 01-Feb-2016 	8888219 
2 	ATM: TGG/TGAG 02 productie vanaf 280116: M2 	 01-Feb-2016 	8888220 

optt519#0 	Q: door RvR geaccrediteerd° verrichting 

I' 	t 	fl: 11PO4 erkende verrichting 

,g 	
5: 115 3000 erkende verrichting 

Corolla* enalytice 8.V. 	 'z ' 	V: VIBREt erkend* verrichting 
%be h Ot‘ 	Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel werden gereproduceerd 

Sildeweg 4.4-44 	Tel. +31 (0)34 242 .63 00 	ANP Paribas 5.R. 227 9245 25 	Eutoling finalytica B.V. il 150 14001: 2004 gecertificeerd door 
3771 tig Barneveld 	Box +31 (0)34 242 63 99 	VATAITV, Ho. NL 8043.14.583.001 1-13V en erkend door het vloolor te Gewest (OVillf en Pep. tHE). 
P.O. BOX 459 	E-moil info-env@eurefins.n1 KvK No. 09088623 	 het BrliSteice Gewest tam, hot Week* Gewest (DORNE4W0) 
3770 AL Bornereld NL Site www.eurofing.n1 	IOAW 01.710HPA0227924525 	en door de overheid von Luxemburg (MEV). 

BIC: 11119881.20 

Akkoord 
Pr.coard. 

TESTEN 
RvA 1010 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016011639/1 

Pagina 1/1 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monsteromschrijving 

8888219 	 RTM: TGG/TGRG 02 productie von 	 0590303322 	RTM: TGG/TGAG 02 productie vans 

8888219 	 RTM: TGG/TGRG 02 productie van 	 0590303323 

8888219 	 RTM: TGG/TGRG 02 productie von 	 0590303324 

8888219 	 RTM: TGG/TGRG 02 productie van 	 0590303325 

8888219 	 RTM: TGG/TGAG 02 productie van 	 0590303326 

8888220 	 RTM: TGG/TGRG 02 productie van 	 0590303327 	RTM: TGG/TGRG 02 productie vans 

8888220 	 ATM: TGG/TGRG 02 productie van 	 0590303328 

8888220 	 RTM: TGG/TGRG 02 productie van 	 0590303329 

8888220 	 ATM: TGG/TGRG 02 productie van 	 0590303330 

8888220 	 ATM: TGG/TGRG 02 productie van 	 0590303331 

Eurofins Anolytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Poribos S.R. 227 9245 25 	Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
3771 05 Borneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. NL 8043.14.883.501 TGV en erkend door het Vlaamse Gewest (OM en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Borneveld NL Site www.eurofins.nl 	IBAN: N171130980227924525 	en door de overheid von Luxemburg (MEV). 

BIC: 841988120 



ti eurofins 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016011639/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 

Aangeleverd: 

ml: 55.1115kg 

emmer leeg: 1.5925kg 

1/5e deel ingewogen. 

Opmerking 2) 

Aangeleverd: 

mi: 55.5835kg 

emmer leeg: 1.5925kg 

1/5e deel ingewogen. 

Opmerking 3) 

De proef bestaat uit 2 fracties (1/5.1 en 1/5.10). 

De cumulatieve uitloogbaarheid (1/S.10) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds. 

Opmerking 4) 

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Poribos S.A. 227 9245 25 	Eurofins Rnolytico B.V. is. ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
3771 NO Borneveld 	Fox +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 Tb en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. tHE), 
p.o. Box 459 	E-moil info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623 	 het Brusselse Gewest (B114), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 Al. Borneveld NL Site www.eurofins.n1 	IBAN: 8171BNPA0227924525 	en door de overheid von Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPANL2A 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016011639/1 

Analyse 

Aangeleverde monsterhoeveelheid 

Artefacten 

Droge stof 

Kolom proef (IJS 1 en 10) 2 fracties 

Bromide (ionchromatografie) 

Chloride (ionchromatografie) 

Fluoride - totaal 

Sulfaat (ionchromatografie) 

Geleidingsvermogen fr 1 

Zuurgraad (pH) fractie 1 

Geleidingsvermogen fr 2 

Zuurgraad (pil) fractie 2  

Methode 

W7101 

W7101 

W7104 

W0152 

W0504 

W0504 

W0546 

W0504 

W0506 

W0160 

W0506 

W0160  

Techniek 

Voorbehandeling 

Voorbehandeling 

Gravimetrie 

Uitloging 

Ionchromatografie 

Ionchromatografie 

Potentiometrie 

Ionchromatografie 

Conductometrie 

Potentiometrie 

Conductometrie 

Potentiometrie  

Pagina 1/1 

Methode referentie 

Cf. RPO4 V 

Cf. RPO4 V 

Cf. RP04-SG-II/SB-I 

Cf. NEN 7383 

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-2 

Cf. RP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-2 

Cf. NEN 6483 

Cf. RP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-2 

Cf. AP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888 

Cf. RP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523 

Cf. FIP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888 

Cf. RP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties onalysemethoden", versie juli 2011. 

BNP Poribas S.R. 227 9245 25 	Fun:flos Anelytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.1301 111V en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088623 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBE1N: ti171BNPR0227924525 	en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: 68988120 

Eurofins FInelytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Borneveld 	Fox +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	1-mailinfo-env@eurofins.nl  
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl  



Van: 
Aan: 
Cc: 	 ILT 
Onderwerp: 	Toepassing thermisch gereinigd zand./QS Holmes 138503 en 141630 
Datum: 	donderdag 15 december 2016 09:12:15 

-ILT, 	 -ILT 

Toepassing van thermisch gereinigd zand in waterkeringen (Martens en Van Oord/ATM)  
Van Waterschap Vallei en Veluwe, holmes 141630 (en eerder door 10.2.e 
van RUD Utrecht, Holmes 138503) hebben wij een bodemsignaal binnengekregen over 
de toepassing van thermisch gereinigd zand/tag in een waterkering van Vallei en Veluwe 
nabij Bunschoten. 
Dit door firma Liebregts toegepaste thermisch gereinigde zand is geleverd door Martens 
en Van Oord en is afkomstig uit de reiniger van ATM. 
Via Waterschap Vallei en Veluwe hebben wij ook een kopie van een rapport gekregen 
over de problemen met de toepassing van eveneens thermisch gereinigd zand in 
Perkpolder in Zeeland. Dit betrof een Eigen Werk van Rijkswaterstaat. 

Het heeft er in ieder 
geval toe geleid dat Rijkswaterstaat besloten zou hebben geen thermisch gereinigd zand 
toe te passen in haar waterkeringen. Ik heb dit intussen wel gemeld aan10,2,e 
hij zou in principe van deze zaak op de hoogte moeten zijn. 
De problemen die Rijkswaterstaat had bij Perkpolder lijken zich ook voor te doen in 
Bunschoten. 
Het zand is (in Bunschoten) geleverd onder het Brt 9335/2 productcertificaat van 
Martens en Van Oord. Het geeft klasse Industrie aan en zou toepasbaar zijn in GBT. De 
partij is (alleen) op standaardpakket A geanalyseerd. Het probleem dat het Waterschap 
en de RUD daar hadden is dat niet duidelijk is of er andere verhoogde parameters in de 
partij voorkwamen. Visueel was al duidelijk dat er meer aan de hand was (uitloging van 
sulfaat) 
Inmiddels is duidelijk geworden dat (met name met zoet water!) het gereinigde zand 
een sterk basische reactie veroorzaakt. Dit gaf bij Perkpolder al problemen, bij 
Bunschtoten zijn inmiddels PH-waarden van 9,5 tot 10 gemeten. Blijkbaar niet lekker 
voor de omringende ecologie. 102.1 en ik hebben het gevoel dat hier sprake is van een 
flink (maatschappelijk) probleem, waar meerdere haken en ogen aan zitten. Het lijkt er 
op dat dit signaal wat breder opgepakt en afgehandeld zal moeten worden dan met de 
normale capaciteit voor een DC. 

5 
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Van: 	 10.2.e 	- II T 
Aan: 	 ln 2.e 	-  
Onderwerp: 	RE: Toepassi n4hermisa gereinigd zand/tag 
Datum: 	maandag 19 december 2016 16:30:53 

Hoi 101.e en 10.2.e 
Dit ziet er uita-ISeen geinig zaakje dat weer meer uitzoek werk vergt. Ik heb echter te 
weinig zicht op de napariteit voor kwalibo om hier een oordeel over te vellen. Lijkt me 
goed om dit aan 10.2.e1 voor te leggen zodra ze weer beter is. 

10.2.e 



Van: 	 10.2.e 	- ILT 
Aan: 	 10.2.e 	 _,ILT 
Onderwerp: 	RE: Rol Firma Liebregts in zaak ATM 
Datum: 	 donderdag 2 maart 2017 11:39:37 
Bijlagen: 	 Rol Firma Liebregts in zaak ATM v2.docx 

Hierbij mijn aanvullingen 
Van: - j U.2.e 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 2 maart 2017 11:03 
Aan: "i 0.2 0 	- ILT 
Onderwerp: Kol -firma Liebregts in zaak ATM 



Rol Firma Liebregts in zaak ATM 

Wat weten we tot nu toe?  
Firma Liebregts heeft het ATM-zand geleverd gekregen van Martens en Van Oord en toegepast in 
de dijk bij Bunschoten. Het zand is geleverd onder certificaat van Martens en Van Oord. Het 
bijgeleverde grondbewijs geeft aan dat (alleen) op het standaardpakket A is geanaluseerd , dat de 
grond ingedeld kan worden in klasse Industrie en dat deze toepasbaar is in GBT. 
Nadat er problemen zijn geconstateerd vanwege uitloging van met name sulfaat vanuit deze dijk, 
heeft Liebregts de toegepaste partij laten keuren door Bodex milieukundig adviesbureau. 
Bij deze keuring zijn op verzoek van de RUD Utrecht 12 extra parameters meegenomen, waaronder 
bromide, chloride, fluoride en sulfaat. De conclusie was dat de partij voldoet aan het Bbk en dat de 
extra geanalyseerde stoffen, zoals Sulfaat, niet zijn genormeerd in het Bbk en dat derhalve over 
deze aanvullend geanalyseerde stoffen geen conclusies te trekken zijn. Bodex is het 
onderzoekbureau van Liebregts, dus niet geheel onafhankelijk. 

van de RUD Utrecht heeft aangegeven dat Liebregts 
grondstromencoordinator van Liebregts) inzage gehad zou hebben bij ATM in ana ysegegevens 
waaruit zou (kunnen?) blijken dat zij (vooraf of achteraf?) op de hoogte waren van de 
sulfaatgehalten. Verder zijn er recent luchtfoto's geleverd door 	 van het Waterschap 
Vallei en Veluwe. Deze luchtfoto's zijn genomen ten tijde van het aanvoeren en toepassen van het 
ATM-zand. Op deze foto's is goed te zien dat het zwarte ATM-zand wit is uitgeslagen. Op het 
moment dat men ging uitladen had men al kunnen zien dat er mogelijk iets niet in orde was met 
de partij. 

Vermoedelijke overtredingen  
Deze zijn lastig aan te tonen. Liebregts zal zich verschuilen achter het certificaat van Martens en 
Van Oord. Ook het rapport van Bodex wijst daarnaar. Toch is het voor de zekerheid nodig om te 
vragen/uit te sluiten dat naast het grondbewijs en certificaat Martens en Van Oord niet extra 
informatie heeft geleverd over andere parameters in de toe te passen partij. Op het moment van 
melden van de toe te passen partij had Liebregts in ieder geval niet kunnen weten er mogelijk 
problemen mee waren met betrekking tot het Sulfaatgehalte. 

Op het moment van levering/toepassing had Liebregts dat wel kunnen weten, of op zijn minst 
kunnen vermoeden dat er iets niet met deze partij in orde was. Van belang is ook om te weten of 
zij op dat moment al is gaan reclameren bij Martens en Van Oord, of dat dit pas is gedaan naar 
aanleiding van de gecontateerde problemen na de toepassing. Het levert geen Kwalibo-overtreding 
op, maar is voor het bevoegde gezag voor de toepassing mogelijk wel van belang. 
Verder zou het kunnen dat Liebregts ook andere partijen heeft toegepast/heeft vermengd met de 
toegepaste partij. Zo te zien aan de luchtfoto's lijkt dit scenario uitgesloten, maar altijd nog 
checken voor de zekerheid. 

Vragen:  

1. Hoe is het proces precies gelopen van aankoop/levering tot en met de toepassing, zowel 
fysiek als op papier? 

2. Zijn door Martens en Van Oord meer gegevens aangeleverd over de kwaliteit van de te 
leveren partij buiten het certificaat en het grondbewijs? 

3. Op welke wijze wordt bij Liebregts er op toe gezien dat de geleverde partijen ook conform 
de aangegeven kwaliteit is? 

a. Wat zijn ervaringen met andere partijen ATM zand? 
b. Op wat voor plekken en op wat voor manier zijn die toegepast? 
c. Ervaring met andere leveranciers van Thermisch gereinigd zand (TAG)? 

4. Wanneer raakte Liebregts op de hoogte van de problemen met verhoogde gehalten aan 
Sulfaat in de toegepaste partij? 

5. Waarom geen onafhankelijk bureau de partijkeuring achteraf uit laten voeren (veldwerk 
uitbesteed aan De Klinker)? 

6. Op welk moment is Liebregts gaan reclameren bij Martens en Van Oord en/of ATM over de 
kwaliteit van de geleverde partij? 

7a 



7. Hoe is hier door Martens en Van Oord en/of ATM op gereageerd? In hoeverre was men van 
de verhoogde gehalten aan Sulfaat op de hoogte? 

8. Welke informatie is ingezien en/of meegegeven hierover? 

Vermoedelijke/mogelijke overtredingen juridisch 

Artikel 16 Bbk 

- Uitwerken, 

Artikel 18 Bbk 

- uitwerken 



Van: 	 10.2.e 	 - ILT 
Aan: 	 10.2.e 	- ILT 
Cc: 	 10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: 	Viod ATM 20170602 
Datum: 	 vrijdag 2 juni 2017 09:56:48 
Bijlagen: 	Vlod ATM 20170602.docx 

Hoi 102.e 

Hierbij het eerste concept van de (v)LOD voor ATM. 
Zou jij er je licht over kunnen laten schijnen en waar nodig op de gebruikelijke wijze 
perfectioneren? 
Groetjes, 
10.2.e 

8 



Meer leesvoer! 
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Van: 	 - 	ILT 
Aan: 	 ILT 
Onderwerp: 	 : uitloging anionen uit thermisch gereinigde grond en TAG 
Datum: 	 donderdag 9 februari 2017 15:04:01 
Bijlagen: 	 image001.joo 

05 175 bnvog 24 183830.odf 
M-17045 Ml vl.docx 

Van: -072 . 	[mailto:info@blgm.nl]  
Verzonden: on erdag 9 februari 2017 14:59 
Aan:10.2.e 	 -  ILT 
Onderwerp: Kt: uitloging anionen uit thermisch gereinigde grond en TAG 
Dag 
En nog een rapport. 
Ik heb ze nog niet allemaal goed bestudeerd. 
Ook een documentatie-memo bijgevoegd. Even wat regelgeving op een rij gezet. 

B&L Grondmanagement BV is gecertificeerd volgens ISO 9001-2008 en voor BRL SIKB 1000, protocol 1001. 
In het geval van een partijkeuring grond (al dan niet via een raamovereenkomst) verklaart BLGM hierbij dat zij geheel 
onafhankelijk het onderhavige onderzoek uit zal voeren, er bestaat geen relatie met de eigenaar van de 
grond/opdrachtgever. Het procescertificaat van BLGM en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing 
op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die - ingeval van monsters van grond of 
bouwstoffen voor nuttige toepassing- dan zelf erkend is volgens deze beoordelingsrichtlijn. 
Alle informatie in dit emailbericht danwel bijlagen is onder voorbehoud. BLGM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
vergissingen of _onjuistheden in dit bericht. 

Bespaar papier - is het noodzakelijk deze e-mail te printen? 

Van: 10.2.e 	 - ILT [mailto . 	 RILenT.nl] 
Verzonden: donderdag 9 februari 2017 10:01 
Aan: iinfo@blgm.n11 <info@blgm.nl> 
CC:10.2.e 
Onderwerp: uitloging anionen uit thermisch gereinigde grond en TAG 
Dag 
Dank alvast voor de informatie over de problematiek m.b.t. thermisch gereinigde grond. 
Kan je mij het rapport uit 2000 hierover mailen? 



10 2,e 
Van: 10.2.e 	[mailto:infoCablgm.na 
Verzoncien: maanaag 30 januari 2017 10:21 
Aan: 1 0.2.e 	 - ILT 
cc: 10.2.e 
Onderwerp: uitloging anionen uit thermisch gereinigde grond en TAG 
Dag 10.2.e 
Wij zijn verzocht een toegepaste partij thermisch gereinigde grond te keuren. De partij is geleverd met 
certificaat BR19335 zonder voorbehoud of gebruiksbeperkingen door een grondreiniger. Dit gaat al jaren zo en 
is een doom in ons oog omdat dit wordt toegestaan terwijl wij als intermediairs continu met 
bodemsignaaldreigingen moeten omgaan. 
Wij weten dat door het thermsiche proces alle zwavel, chloor en broom in het te reinigen materiaal mobiel zal 
worden in de speciatie sulfaat, chloride en bromide. De sulfaat- en chloride-emissies overschrijden altijd de 
maximale waarden voor bouwstoffen-emissie en vaak ook IBC-eisen en omdat er geen eisen zijn aan grond, 
wordt er dus op grote schaal thermsich gereinigde grond als Industriegrond toegepast. 
Wanneer wij de zorgplicht noemen en analyseren op chloride en sulfaat-emissie, zullen we de partij moeten 
kwalificeren als Industrie met als opmerking dat het vanuit de zorgplicht beperkingen zijn t.a.v. het gebruik 
ervan, met name nabij oppervlaktewater en nabij tuinbouwgebieden. 
Ik zou dan ook graag willen weten of IL&T deze problematiek al onder de loep heeft en wat het standpunt is van 
IL&T m.b.t. een op te nemen voorbehoud op het BRL9335-certificaat voordat we de keuring uitvoeren. Het zal 
immers niet de laatste partij zijn die wordt toegepast. Verder zijn wij ook benieuwd of er jurisprudentie is mbt 
toepassen van thermisch gereinigde grond waar chloride en sulfaat grootschalig uitlogen. 
Ik koop dat ie snel even tild kunt A ommeons nro te A 1. 

p.  

B&L Grondmanagement BV is gecertificeerd volgens ISO 9001-2008 en voor BRL SIKB 1000, protocol 1001. 
In het geval van een partijkeuring grond (al dan niet via een raamovereenkomst) verklaart BLGM hierbij dat zij geheel 
onafhankelijk het onderhavige onderzoek uit zal voeren, er bestaat geen relatie met de eigenaar van de 
grond/opdrachtgever. Het procescertificaat van BLGM en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing 
op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die - ingeval van monsters van grond of 
bouwstoffen voor nuttige toepassing- dan zelf erkend is volgens deze beoordelingsrichtlijn. 
Alle informatie in dit emailbericht danwel bijlagen is onder voorbehoud. BLGM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
vergissingen of onjuistheden in dit bericht. 

(ffl Bespaar papier - is het noodzakelijk deze e-mail te printen? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te metden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van weke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or if [Ns message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
restAng fre,m the risks inherent in the electronic transmission of messages_ 



9b 

MEMO 
GRONDMANAGEMENT 

B&L Grond management BV 
Wiekenweg 56D 

3815 KL Amersfoort 
t: 033-7074108 
f: 084-4387538 

e: info@blgm.nl  
www.bIgm.n1 

KvK Amersfoort nr. 65378555 
BTW nr. 8560.88.055.8.01 

Rek. nr. NL76 INGB 0007 5783 29 

Aan: 
T.a.v.: 
Onderwerp: 	zorgplicht bij toepassing thermisch zand 
Onze referentie: 	M-17045 M1 vl.docx 
Datum: 	 vrijdag 7 mei 2021 
Opgesteld door: 

1: verplichting vermelden overschrijden chloride-eis 

Opmerkingen en toelichtingen:  
• Gezien deze procesbenadering is het niet mogelijk om op basis van deze BRL individuele partijen 

grond te keuren zonder dat de certificaathouder ook de verantwoordelijkheid voor het juist toepassen 
in het kader van de Bbk heeft genomen. 
Het afzeven van grove bestanddelen bodemvreemd materiaal mag onder BRL 9335 worden uitgevoerd, 
indien de milieukwaliteit van de grond hierbij niet wordt Veranderd. Het bewerken van verontreinigde 
grond dient immers volgens Bbk door een BRL 7500 certificaathouder te warden uitgevoerd. 

• Grond waarin alleen het chleridegehalte een eis overschrijdt, behoeft niet te worden afgekeurd, maar 
mag worden goedgekeurd Indien daaraan een restrictie wat betreft toepassing in zoute en brakke 
gebieden (gebieden waarbij de bodem in contact staat met water met een natuurlijk chlOrklegehalte 
hoger dan 5000 mg/l) wordt toegevoegd op het grondbewijs (gebiedsspecifiek toepassingskader) 

• Grond afkomstig van werken waarbij tijdens het graaf- en handelingsproces de grond wordt vermengd 
met door de mens geïntroduceerde bodemvreeMde materialen, enkel en alleen met het doel zich van 
deze materialen te ontdoen, valt niet binnen het kader van deze beoordelingsrichtlijn. Toevoeging van 
materialen die noodzakelijk zijn voor het bouwproces wordt toegestaan, mits de milieuhygiënische 
kwaliteit van de grond daardoor niet verslechtert. De grond dient te voldoen aan de in het BeSluit 
bodernkwaliteit genoemde definitie en hoeveelheid bodemvreemd materiaal (maximaal 20% w/w). 
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2: chloride-eis alleen voor zeezand 

3  Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op 
plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak water of zeewater met van nature een 
chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/I, geldt voor chloride geen maximale waarde. 

Uit RBK, tabel 1 bijlage B 
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IL&T-visie 

Zorgplicht ten aanzien van chloride 

Het ontbreken van een norrn betekent niet dat chloride geen criterium is bij 
de beoordeling van het toepassen van grond of baggerspecie. Er moet 
namelijk wel rekening worden gehouden met andere wetgeving (zoals bijv. 
Wet bodembescherming (zorgplichtl, Waterwet, Flora- en faunawet)  en de 
zorgplicht vanuit het Besluit bodemkwaliteit.  Daarnaast kunnen er andere 
beleidsdoelen in het gebied van toepassing zijn (bijv. verzoeting van een 
bepaald gebied, ecologisch beheer). Er zijn decentrale overheden die in hun 
eigen beleid sturing geven aan het hergebruik van grond en baggerspecie met 
(van nature) verhoogde chloride gehalten. Een voorbeeld hiervan is de 
Bodembeheernota zout naar_smaakvan  de provincie Groningen. En acht 
noordelijke waterschappen hebben in een richtlijn  een verdere invulling 
gegeven aan de zorgplicht uit het Besluit bodernkwaliteit. 

Chlorideverontreiniging 

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 201 3 (bijlage 1) is geen 
interventiewaarde of indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
opgenomen. Voor grond is deze stof dus niet genormeerd (wel is een 
streefwaarde voor grondwater beschikbaar). In bijlage .6 van de  Circulaire 
bodemsanering  per 1 juli 2013 wordt echter wel aangegeven da ook in het 
geval van verontreinigingen met stoffen waarvoor geen interventiewaarde is 
afgeleid, er spi ake kan zijn van een geval van ernstige verontreiniging. Voor 
specifieke situaties kan het bevoegd gezag dan in overleg treden met het 
RIVM. Het al dan niet saneren van een chlorideverontreiniging zal 
samenhangen met de risico's van de verontreiniging voor bijvoorbeeld het 
gebruik van het grondwater. Het is aan het bevoegd gezag om een beslissing 
te nemen onder afweging van de (mogelijke) risico's. Bij een nieuw geval van 
bodemverontreiniging of ongewoon voorval dient de verontreiniging of de 
aantasting en, de directe gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan te 
warden gemaakt. In dergelijke situaties wordt over het algemeen de 
natuurlijk voorkomende achtergrondconcentratie als terugsaneerwaat de 
gehanteerd. 
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Circulaire bijlage 6: 

1-fet gaat in deze richtlijn vooral om incidenteel voorkomende verontreinigende stoffen 
en in mindere mate om nutriënten of andere macroparameters. Voor nutriënten en 
andere macroparameters heeft de aanpak via andere wettelijke kaders (bijvoorbeeld 
rnestregelgeving, regelgeving voor zeezand) de voorkeur boven een aanpak via de 
Wbb. 

Voorliggende richtlijn heeft betrekking op het oordeel of er wel of geen sprake is van 
bodemverontreiniging, op de hergebruiksmogelijkheden van grond en bagger en op de 
beschikking ernst en spoed in het kader van de Wbb. In de Regeling Bbk  is 
aangegeven dat voor niet-genormeerde stoffen de zorgplicht in acht moet warden 
genomen. Dit betekent dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 
nadelige gevolgen kunnen optreden als gevolg van een toepassing van grond of 
bagger, maatregelen moet nemen om verontreiniging te Voorkomen of zoveel mogelijk 
te beperken, Deze zorgplicht richt zich ook op eventuele effecten van nutriënten en 
andere macroparameters in de toe te passen grond en bagger. 

BRL 9335-2 

Uit de laatste versie van de BRL 9335-2 (versie 3.4) het volgende: 
Uitbreiding analvseoakket  
Indien de herkomst van de aangeboden partij aanleiding geeft om, al dan niet op 
aangeven van de aanbieder, te veronderstellen dat het analysepakket onvoldoende 
gegevens oplevert om de verontreinigingsaard vast te stellen, moet de partij aanvullend 
worden geanalyseerd (samenstelling en/of uitloging) op die parameter(s), waarvan op 
basis van voorkennis is te verwachten dat deze partij aanwezig is (zijn). 
Indien tijdens de bemonstering andere verontreinigingen worden geconstateerd zal de 
partij ook hierop moeten worden onderzocht. Ook kan de afnemer gemotiveerd 
verlangen dat de partij op meer parameters wordt onderzocht dan het hierboven 
vermelde 'standaardpakketten'. 

Uitbreiding analvseoakket met uitlooina van anorganische parameters  
Het Besluit bodemkwaliteit stelt emissie eisen aan grond bij verwerking in een 
grootschalige bodemtoepassingen (art 63 van bbk). De uitloging moet dan in beginsel 
worden bepaald van elke anorganische stof waarvoor een overschrijding van de 
emissietoetswaarde uit tabel 1 van bijlage B van Rbk is vastgesteld 

Op basis van grootschalig onderzoek in het verleden is echter vastgesteld dat de 
uitloging van grond met een samenstellingwaarde groter dan de emissietoetswaarde en 
waar maar met een hogere pH dan 5 (zeer) gering is bij toepassing op de landbodem. Op 
basis van at 4.5.1 lid 1 sub c van de regeling bodemkwaliteit is de overschrijdingskans 
gering. Voor deze partijen kan op basis van het voorliggend protocol bepaling van de 
uitloging achterwege blijven (kans op overschrijding < 5%). 

Het achterwege blijven van het bepalen van de emissie van grond toegepast in 
grootschalige werken in bovenstaande situaties Cuitloogbeslissystematiekn kan niet 
worden toegepast voor: 
• toepassen van grond in oppervlaktewater 
• baggerspecie, 
• thermisch gereinigde grond, 
• partijen grond, die niet op basis van BRL 9335 zijn gekwalificeerd. 

Indien de thermisch gereinigde grond is toegepast in een GBT dan geldt de uitloopsystematiek niet. De waarde van de pH is dan 
niet relevant wat inhoudt dat de uitloging moet worden bepaald van elke anorganische stof waarvoor een overschrijding (tabel 1 
bijlage B RbK) is vastgesteld. Sulfaat is niet vermeld in bijlage B. 
De afnemer kan echter gemotiveerd verlangen dat de partij op meer parameters moet worden onderzocht. Niet is bepaald 
wanneer de afnemer dit kan verlangen. Hierbij geldt tevens: 
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6.7.1 Te onderzoeken stoffen en eigenschappen 
De genomen monsters moeten worden geanalyseerd door een laboratorium dat voor de 
betreffende verrichting aantoonbaar is geaccrediteerd en erkend voor de te onderzoeken 
parameters zoals beschreven in AP04 en voor asbest conform NEN 5707. 

Beide deelmonsters van iedere partij die wordt gekwalificeerd, worden voor het 
vaststellen van de samenstelling minimaal geanalyseerd op de stoffen van het 
standaardpakket. 

Let op: 
Er bestaan verschillende standaard pakketten, afhankelijk van de oorsprong van de 
grond. Het standaardpakket is vastgelegd voor landbodemonderzoek, 
waterbodemonderzoek, keuren van grond en van baggerspecie en grondwateronderzoek. 
Er is voor waterbodemonderzoek en voor het keuren van baggerspecie een onderscheid 
aangehouden tussen Rijkswateren (zowel zoet als zout) en overige wateren. 

Op basis van studie kan worden verondersteld dat de overschrijdingskans van andere 
parameters minder is dan 5%. De partij zal in principe worden onderzocht op het 
stoffenpakket van de oorsprong van de grond. De certificaathouder blijft echter 
verantwoordelijke voor alle parameters van bijlage B van het Besluit bodemkwaliteit en 
moet er zich bewust zijn dat afnemers en/of bevoegd gezag andere parameters kunnen 
eisen. 
Als de toepassing van de partij nog niet bekend is, kan het raadzaam zijn om ook 
parameters uit andere standaardpakketten mee te nemen, om extra werkzaamheden of 
analyses achteraf te voorkomen. Hetzelfde geldt ook voor de emissie eisen bij 
grootschalige toepassingen van grond. 

De certificaathouder blijft verantwoordelijk voor alle parameters van bijlage B en moet er zich van bewust zijn dat afnemers en/of 
bevoegd gezag andere parameters kunnen eisen. 

De certificaathouder moet een bestemmingsadvies geven aan de afnemer: 

6.11 Bestemmingsadvies 

Een bestemmingsadvies over een definitieve bestemming voor de toepassing kan alleen 
worden verstrekt indien de partij is gekeurd en getoetst (geclassificeerd). De 
certificaathouder informeert de ontvangende partij op basis van welke informatie een 
afbakening van het analysepakket heeft plaatsgevonden ten opzichte van de eisen uit 
bijlage 8 van de Regeling Bodemkwaliteit. Indien er geen overeenstemming is tussen 
certificaathouder en de ontvangende partij over het stoffenpakket volgt een 
complementering van de bewijsmiddelen. 

Het bestemmingsadvies bevat een voorstel voor een mogelijke bestemming van de 
partij, Dit advies kan zowel gerelateerd zijn aan het generieke toetsingskader alsmede 
het gebiedsspecieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit. In het advies wordt 
de locatie waar de partij (definitief) wordt toegepast vermeld. Bij de feitelijke levering 
van de partij wordt deze locatie ook aangegeven op het grondbewijs. 

In het bestemmingsadvies wordt aangegeven welke wettelijke meldingen (6.14) moeten 
worden verricht bij het toepassen van de partij, indien deze melding niet door de 
certificaathouder wordt uitgevoerd. 

In de situaties waarin wordt afgeweken van de opdrachtverlening (par 6.1) wordt dit 
nadrukkelijk in het advies vermeld. 

Het bestemmingsadvies wordt schriftelijk verstrekt. 

Uit de BRL 9335: 

3.7 Overige rapportagegegevens 

Op verzoek van de afnemer of het bevoegd gezag moet de certificaathouder de volgende 
gegevens ter beschikking stellen: 
• de voorinformatie waarover de certificaathouder de beschikking heeft gehad; 
• gegevens van monsterneming; 
• analysegegevens; 
• gegevens van de op de partij uitgevoerde toetsing; 
• een overzicht van onder certificaat geleverde partijen (alleen aan bevoegd gezag). 

De certificaathouder dient de voorinfo aan de afnemer te geven indien daarom verzocht wordt. 
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BRL 7510 

6.6 Overslag en opslag 

Inleiding 
Uitsluitend partijen die conform 6.3-6.5 de eindacceptatie positief hebben doorlopen 
mogen, voorafgaande aan procesmatige bewerking, worden samengevoegd/geclusterd 
tot een opslagcluster, mits (conform 6.3.4 (tabel) en 6.3.5.) separate bewerking tot 
eenzelfde kwaliteit van eind- en restproducten zou leiden. Clustering vindt dus plaats op 
basis van (overeenkomsten in) aard en samenstelling van de chemische en fysische 
verontreiniging. 

Toelfdsting: 
Gelet op de aard en samenstelling van RKGV, dat op grond van het Bbk als grond wordt aangemerkt bij minder 
dart 20% bijmengingen is dit voor RKGV normaliter geen probleem; RKGV wordt dan bij opslag geclusterd met 
partijen verontreinigde grond, die tot klasse Industrie-zand kunnen werden ereinigd. 
Bij (extractieve) reiniging van sorteer /zeehand is echter gebleken dat he 	ehalte in het eindproduct 
relatief hoog Is. In geval van clustering met partijen grond vindt dan ten minste tijdens de ultkeuring van het 
product ook analyse van sulfaat plaats, waarbij de resultaten aan de afnemer worden gerapporteerd. 
Clustering van partijen grond met partijen TAG mag pas plaats vinden nadat het separate grondduster op basis 
van metaalgehalten is beoordeeld als thermisch relnigbaar tot referentie Industrie. 

Indien door een opdrachtgever/ontdoener gewenst en als zodanig overeengekomen in de 
overeenkomst dan wei het bestek, wordt de desbetreffende partij separaat gehouden 
(tijdens opslag, bewerking en/of en uitkeuring producten). 
In geval van samenvoeging van partijen tot een apsiagcluster wordt administratief 
vastgelegd uit welke partijen (c.q. afzonderlijke afvalstroomnurrirners) een clusterpartij is 
samengesteld. 

Wanneer blijkt uit de voorinfo (verplicht aan te leveren door de producent) dat er sorteer of zeefzand in de thermisch gereinigde 
grond heeft gezeten dan dient het sulfaatgehalte onderzocht te zijn op het eindproduct. 

Tevens geldt: 

6.8.3 Uitkeuring en afzet van gereinigd product 
Afzet van gereinigde grond vindt uitsluitend plaats wanneer wordt voldaan aan de eisen 
die gelden voor grond, tenzij vooraf partiéle reiniging (bijvoorbeeld tot een beter 
stortbaar product) mende opdrachtgever/ontdoener overeen was gekomen. In alle 
andere gevallen, vindt - indien geen grond conform kwaliteitsklasse 'Industrie' is 
verkregen - opnieuw reiniging plaats dan wel afvoer als een afvalstof naar een 
bewerkingsbedrijf of een daartoe vergunde eindverwerker. 

Aan de hand van vigerende, wettelijke bewijsmiddelen toont het gecertificeerd bedrijf 
aan dat het gereinigd product voldoet aan de geldende samenstellingseisen (en, indien 
nodig, tevens immissie-eisen). 

Toelichting: 
Op dit moment geiden als bewijsmiddel: 
• een partijkeuring; 
• een productcertificaat op grond van BRL.  9335; 
▪ fabrikanteigen-verklaring. 
Bemonstering geschiedt volgens AS SIK8 1000 of BRL 511(8 1000 en protocol 1001. Analyse vindt plaats 
conform AP-04. 

Tijdens de uitkeuring worden de volgende (chemische) parameters beoordeeld: 
• standaard-parameters conform paragraaf 6.3.24 
▪ proceskritische parameters; 
• partijspecifieke parameters, die In de input aanwezig zijn geweest. Indien 

samenvoeging van (aanleveringen van) partijen tijdens opslag (v66r reiniging - zie 
6.6.) dan wel na reiniging ( zie 6.8.1.) heeft plaatsgevonden, dan vindt uitkeuring 
plaats op alle (!) partijspecifieke parameters die in de geclusterde partijen (c.q. 
aanleveringen daarvan) aanwezig zijn geweest. 

Toelichting: 
Indien bijvoorbeeld bij extractieve reiniging in een partij (dan wel aanleveringen daarvan) asbest tot boven de 
hezgebruilcswearde aanwezig is geweest, dan vindt Ultkeuring van het gereinigd product (ook) op asbest plaats. 
Voor (extradief gereinigd) sorteerzeefzand Is op basis van langjarige ervaring` 	als kritische parameter 
aangemerkt. Deze parameter zal in deze productstraom derhalve wel (moeten) worden geanalyseerd, hoewel 
sulfaat niet als genormeerde parameter is aangemerkt. 

SIK13-protocol 7510 	 pagina 34 van 43 
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donderdag 01 september 2016 
Stilfaatnorm vastgesteld 

Geen tijdelijke norm meer. In de StaatsCoumnt van 23 augustus 2016 staat een 
ki[jZiCjitIC.) van de Regeling bOdemk,valiteit. Deze wijziging is op 24 augustus 2016 
in werking getreden. De tijdelijke maximale emissiewaarde voor suifaat in 
bou.oistoffen is omgezet in een definitieve normstelling, De maximale 
emissieviaarde [Lijdt voortaan 2.430 mdikd ds. Dit is dezelfde waarde die de 
[a.atste jaren werd gehanteerd en goed werkbaar is debteken. Met de vaststelt' 
komt een einde aan een repeterend ritueel om deze norm steeds opnieuv,i te 
bestendigen van deze waarde. Zie 
nttp://www.msleeforngeving,nlionden,ierpenfboden -  
ondergrcd-idinieuws/2016Niijziging-rbk-24-0:31   

Voor bouwstoffen is de sulfaat emissie vastgesteld op 2430 mg/kgds; voor grond in BBK geen eis .... Maar altijd zorgplicht. 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	 I  - ILT 
Onderwerp: 	RE: uitloging anionen uit thermisch gereinigde grond en TAG 
Datum: 	 donderdag 9 februari 2017 14:53:51 
Bijlagen: 	 image001.joq 

RIVM emissie bouwstoffen.odf 
05 169 batm 24 183820.odf 

Dag 

Zie de bijlagen. Er volgt nog een mail. 
Groet, 
p.2 d 

Van: 	 - ILT [mailto 
Verzonden: donderdag 9 februari 2017 10:01 
Aan: iinfo@blgm.nl' 
cc:10.2.e 	i- ILT 
Onderwerp: uitloging anionen uit thermisch gereinigde grond en TAG 
Dag 1  0.2:é 

Dank alvast voor de informatie over de problematiek m.b.t. thermisch gereinigde grond. Kan je mij het rapport 
uit 2000 hierover mailen? 

[rnailto:infoPb1gm.nl] 
Verzonden: maandag 30 januari 2017 10:21 
Aan:10.2.e 	- 	-ILT 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: uitloging anionen uit thermisch gereinigde grond en TAG 
Dag 10.2.e j 
Wij zijn verzocht een toegepaste partij thermisch gereinigde grond te keuren. De partij is geleverd met 
certificaat BRL9335 zonder voorbehoud of gebruiksbeperkingen door een grondreiniger. Dit gaat al jaren zo en 
is een doorn in ons oog omdat dit wordt toegestaan terwijl wij als intermediairs continu met 
bodemsignaaldreigingen moeten omgaan. 
Wij weten dat door het thermsiche proces alle zwavel, chloor en broom in het te reinigen materiaal mobiel zal 
worden in de speciatie sulfaat, chloride en bromide. De sulfaat- en chloride-emissies overschrijden altijd de 
maximale waarden voor bouwstoffen-emissie en vaak ook IBC-eisen en omdat er geen eisen zijn aan grond, 
wordt er dus op grote schaal thermsich gereinigde grond als Industriegrond toegepast. 
Wanneer wij de zorgplicht noemen en analyseren op chloride en sulfaat-emissie, zullen we de partij moeten 
kwalificeren als Industrie met als opmerking dat het vanuit de zorgplicht beperkingen zijn t.a.v. het gebruik 
ervan, met name nabij oppervlaktewater en nabij tuinbouwgebieden. 
Ik zou dan ook graag willen weten of IL&T deze problematiek al onder de loep heeft en wat het standpunt is van 
IL&T m.b.t. een op te nemen voorbehoud op het BRL9335-certificaat voordat we de keuring uitvoeren. Het zal 
immers niet de laatste partij zijn die wordt toegepast. Verder zijn wij ook benieuwd of er jurisprudentie is mbt 
toepassen van thermisch gereinigde grond waar chloride en sulfaat grootschalig uitlogen. 



Ik hoop dat ie snel even tijd kunt vinden om met ons in dit interessante probleem te duiken. 

B&L Grondmanagement BV is gecertificeerd volgens ISO 9001-2003 en voor BRL SIKB 1000, protocol 1001. 
In het geval van een partijkeuring grond (al dan niet via een raamovereenkomst) verklaart BLGM hierbij dat zij geheel 
onafhankelijk het onderhavige onderzoek uit zal voeren, er bestaat geen relatie met de eigenaar van de 
grond/opdrachtgever. Het procescertificaat van BLGM en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing 
op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die - ingeval van monsters van grond of 
bouwstoffen voor nuttige toepassing- dan zelf erkend is volgens deze beoordelingsrichtlijn. 
Alle informatie in dit emailbericht danwel bijlagen is onder voorbehoud. BLGM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
vergissingen of onjuistheden in dit bericht. 

Bespaar papier - is het noodzakelijk deze e-mail te printen? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 	 10.2.e 	 - ILT  
Aan: 	 10.2.e 	, ILT 
Onderwerp: 	RE: Vangst zoeken op Uitloging Thermisch gereinigde grond 
Datum: 	 vrijdag 10 februari 2017 09:09:12 

Hoi  rif  
Inderdaad interessant leesvoer dat je hebt verzameld! 

Wordt vervolgd! 
Met vriendelijke groet, 
W0'.2M 

Van: 10.2.e 	- ILT 
Verzenden: ciónderdág 9 februari 2017 16:09 
Aan:10.2.e 	 - ILT 
Onderwerp: Vangst zoeken op Uitloging Thermisch gereinigde grond 
Bestel 0.2.e 
Ik heb even óp internet gezocht met de term 'Uitloging Thermisch gereinigde grond'. De 
info stroomt dan binnen. Ik heb een aantal artikelen/rapporten/nieuwsartikelen 
gedownload en gesorteerd op jaartal van uitgave. 
Ik heb er nog niet heel diep inhoudelijk naar gekeken maar vooral het TCB advies uit 
2004 en het TNO rapport uit 2005 zijn erg interessant. 
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Groetjes, 
10 2 e 

Van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: dinsdaa 14 februari 2017 15:27 
Aan 	 - ILT 
Onderwer 
Hoi 
Hierhii vernntreiniade grond en teerhoudend asfalt. 

12 

Van: 	 1 0.2.è--"—  ' '-‘ 	°I  -ILT  ,, 
Aan: 	 10.2.e 	- ILT 
Cc: 	 10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: 	FW: Vraag 
Datum: 	 dinsdag 14 februari 2017 15:32:46 
Bijlagen: 	Eural codes.docx 

Hoi 10.2.e 
Zou je voor de bedrijven ATM Moerdijk, 

• Recycling kombinatie REKO B.V. 
Vondelingenplaat 17 
3196 KL Rotterdam 
Havennr.: 3260 

• ATM Moerdijk 
Vlasweg 12 
4782 PW Moerdijk 

• Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. 
Kwelderweg 15 
9979 XN Eemshaven 

De inkomende stromen voor bovengenoemde euralcodes kunnen achterhalen? 



Van: 	 C) 2 e 
Aan: 	 :10.2 C 	 - 
Onderwerp: 	'FW: TAG-zand: vraag naar en antwoord van Bodemplus 
Datum: 	 dinsdag 14 februari 2017 17:57:19 
Bijlagen: 	 image001.jpq 

vragen aan helodesk Bodemplus 25-8.udf 
Antwoord helpdesk bodemplus 26-8.pdf 

Van: n 0 2 e ':M-77-1 
Verzonden: dinsdag 14 februari 2017 17:56 
Aan:10.2.e 	@ilent.n1' 
Onderwerp: TAG-zand: vraag naar en antwoord van Bodemplus 
Bestel 0.2.6 

Zoals vanmiddag besproken, hierbij die stukken. Hierbij tref je ook vragen en antwoorden aan 
over de toepassing in een grootschalige bodemtoepassing. 
Wil je ze doorsturen naar je collega's1 0.2.e 	en 10.2.e 
Succes met de behandeling van de zaak waar jij mee bezig bent! 

Í 	Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to 
******************************************************************************* 

Elke e-mail die de Omgevingsdienst Rivierenland ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet 
helemaal uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De Omgevingsdienst Rivierenland kan in 
geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 
Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer van en met de 
Omgevingsdienst Rivierenland vindt u op onze website. 
Omgevingsdienst Rivierenland zet zich in voor een schonere wereld en een leefbaar klinfaat. Wij vragen u dan 
ook aan het milieu te denken, voordat u besluit deze e-mail te printen. 
************************************ 
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Van: 	 informatiepuntwvl@rws.nl  
Verzonden: 	 vrijdag 26 augustus 2016 10:55 
Aan: 
Onderwerp: 	 Antwoord op uw vraag met # 16 08 1297 

Geachte 

Op 25-08-2016 10:18 heeft u een vraag aan ons gesteld. 

De vraag die u ons stelde was: 
Graag wil ik een vervolgvraag stellen over 16 08 0856. Nu heb ik een meer aansluitende schriftelijke reactie nodig, aangezien wij het eerste bevoegd zijn die 
hierover moeten oordelen. In het eerdere antwoord staat dat per situatie bekeken moet worden wat voor andere stoffen buiten het NEN-pakket relevant zijn. 
Dat zou afhankelijk moeten zijn van de herkomst van het zand. Wij komen daar echter niet zo goed uit, aangezien bij deze partijen de herkomst niet te 
achterhalen is. 

Vraag is gemaild:"Naar aanleiding van mijn eerder gestelde vraag (d.d. 17 augustus, nr. 16 08 0856) en verdere naspeuringen blijken wij het eerste bevoegd 
gezag te zijn dat geconfronteerd wordt met de inrichting van een grootschalige bodemtoepassing waarbij gebruik wordt gemaakt van TAG-zand als klasse 
Industriegrond. TAG-zand is voor zover bekend hiervoor alleen als bouwstof toegepast. 

We hebben daarom behoefte aan een wat uitgebreidere consultatie. Ons oordeel zal nl. essentieel zijn voor volgende toepassingen van TAG-zand 
(precedentwerking). 
Ik heb daarom de volgende vervolgvragen: 
Subparagraaf "Zand uit TAG" uit de Nota van Toelichting bij het Besluit bodemkwaliteit: 

De subparagraaf geeft aan dat, afhankelijk van de oorspronkelijke herkomst van het zand, een breder analysepakket gehanteerd zou moeten worden dan het 
standaard NEN-pakket voor grond. De herkomst van het zand achterhalen is in de praktijk echter onmogelijk. De leverancier van het TAG-zand, Reko Recycling, 
reinigt heel verschillende partijen TAG. Dat betekent m.i. dat standaard op meer parameters dan het NEN-pakket voor grond geanalyseerd zou moeten worden. 
Klopt dat, en welke parameters moeten dan toegevoegd worden? 

Reko Recycling geeft aan in zijn installatie alleen TAG te reinigen, en geen andere materiaalstromen. Het TAG-zand is de 0,2 fractie uit het gereinigde TAG. Reko 
interpreteert de subparagraaf als dat een breder analysepakket alleen nodig is als meerdere materiaalstromen, waaronder bijvoorbeeld grond, gereinigd 
worden. Uitbreiding van het analysepakket zou daarom volgens het bedrijf niet nodig zijn. Volgens mij is dit niet de essentie van de subparagraaf (die zit volgens 
mij in la). Heb ik gelijk? 

Inrichting GBT 
1 



Artikel 63 Bbk geeft aan dat een minimale toepassingsdikte van 0,5 meter gehanteerd kan worden bij rijks-, spoor-, provinciale en gemeentelijke wegen. Men 
wil op de wielerbaan deze laagdikte ook toepassen op het parkeerterrein en het verlaagde gedeelte van de wielerbaan. De gemeente geeft aan eventueel zelf 
het beheer en onderhoud van de wielerbaan uit te voeren. Is de gevraagde toepassing dan wellicht mogelijk? Welke voorwaarden zouden hieraan verbonden 
kunnen worden? En hoe kan hierbij precedentwerking voorkomen worden (bijvoorbeeld bedrijven die hun parkeerterrein op een soortgelijke wijze willen 
inrichten)? 

In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie: 

Antwoord ten aanzien van TAG: 
Wij interpreteren de NvT als volgt: voor keuze van de eventuele extra parameters is het van belang te kijken naar de voorgeschiedenis van het zand afkomstig 
uit de reiniging van TAG. 
Het betreft dus niet de herkomst van het zand dat destijds is gebruikt voor de productie van asfalt (dat is veelal onbekend) maar het proces van de reiniger. 

Bovendien staan in de BRL 7500-protocol 7510 aanwijzingen omtrent de risico's van TAG: paragraaf 6.3.3.4: Op basis van langjarige ervaring kent teerhoudend 
asfaltgranulaat noch proceskritische, noch partijkritische parameters in relatie tot thermische reiniging. Een wettelijk bewijsmiddel voor de vooracceptatie van 
teerhoudend asfaltgranulaat ten behoeve van thermische reiniging is dan ook niet vereist. 

en paragraaf 6.8.3: Met betrekking tot thermische reiniging is in de afgelopen 20 jaar voor een groot aantal organische verontreinigingen uitgebreid aangetoond 
dat met de beschikbare installaties reiniging c.q. volledige verwijdering plaatsvindt. Een toetsing op (alle, aanwezige) organische parameters lijkt in die gevallen 
overbodig en bovendien onwerkbaar, zeker indien partijen niet separaat worden verwerkt, doch opslagclusters (zie pag. 14), reinigingsclusters (zie toelichting 
pag. 15) en/of (grotere) productclusters (zie pag. 17) worden samengesteld. 
Thermisch gereinigd TAG bevat nimmer relevante gehalten aan zware metalen (na thermische reiniging altijd tussen de AW (AW2000) en de referentie 
Industrie). Partijgewijze beoordeling van gereinigd TAG op deze parameters heeft dan ook geen meerwaarde. 

In de partijkeuring moet daarom de herkomst van de partij zijn vermeld + eventuele extra risico's die aanleiding geven om te onderzoeken op extra parameters. 
Die risico's ontstaan dus alleen door mogelijke vervuiling van andere grondstromen die gereinigd worden. 
Wanneer die er niet zijn, zijn ook geen aanvullende analyses noodzakelijk. 

Antwoord ten aanzien van de GBT: 
In de NvT bij het Bbk staat bij artikel 63, vijfde en zesde lid: 'In deze leden is voor de dikte van in wegen en spoorwegen toe te passen grond en baggerspecie een 
uitzondering gemaakt, mits wordt voldaan aan de criteria die zijn genoemd. Voor dit soort goed zichtbare objecten met een aanwijsbare beheerder, geldt een 
minimale toepassingshoogte van 0,5 meter. De bermen en taluds van gemeentelijke wegen worden getoetst aan de kwaliteit en functie van de naastliggende 
bodem, vergelijkbaar met de regels voor de leeflaag zoals opgenomen in artikel 63, gezien de omstandigheid dat gemeentelijke wegen vaak door bewoond 
gebied gaan.' 
In artikel 63, 5e lid wordt gesproken over 'gemeentelijke wegen', maar daar geen nadere duiding aangegeven. 
De Wegenwet geeft de volgende 'definitie' voor een weg: 
1. Deze wet is uitsluitend van toepassing op openbare wegen. 
2. Onder wegen worden in deze wet mede verstaan: 

2 



I. voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen en andere verkeersbanen voor beperkt gebruik; II. bruggen. 
Een openbare weg is voor iedereen toegankelijk.' 
Dus als de parkeerterreinen en trottoirs etc openbaar zijn dan kunnen die in theorie worden aangemerkt als 'gemeentelijke wegen' en is toepassing van een GBT 
mogelijk. 
Verder is van belang dat overal sprake is van een verharding en in praktijk bevat de openbare ruimte en parkeerterreinen vaak ook groenstroken die onverhard 
zijn. 

Wij hopen uw vraag naar tevredenheid te hebben beantwoord. Voor eventuele vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Rijkswaterstaat 
Helpdesk Bodem+ 
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/  
www.bodemplus.n1 

Disclaimer: 
Wij streven ernaar een zo juist en volledig mogelijk antwoord te geven. Desondanks bestaat er altijd een kans dat het antwoord, bijvoorbeeld door onvolledige 
gegevens bij de vraagstelling, niet geheel correct of volledig is. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de beslissingen die op basis van 
onze antwoorden worden genomen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: 	 donderdag 25 augustus 2016 10:35 
Aan: 	 @rws.nr 
Onderwerp: 	 FW: GBT wielerbaan Tiel: vragen voor helpdesk Bodemplus 

Urgentie: 	 Hoog 

Geachte 

Naar aanleiding van mijn eerder gestelde vraag (d.d. 17 augustus, nr. 16 08 0856) en verdere naspeuringen blijken wij het eerste bevoegd gezag te zijn dat 
geconfronteerd wordt met de inrichting van een grootschalige bodemtoepassing waarbij gebruik wordt gemaakt van TAG-zand als klasse Industriegrond. TAG-
zand is voor zover bekend hiervoor alleen als bouwstof toegepast. 

We hebben daarom behoefte aan een wat uitgebreidere consultatie. Ons oordeel zal nl. essentieel zijn voor volgende toepassingen van TAG-zand 
(precedentwerking). 
Ik heb daarom de volgende vervolgvragen: 

1. Subparagraaf "Zand uit TAG" uit de Nota van Toelichting bij het Besluit bodemkwaliteit: 
a. De subparagraaf geeft aan dat, afhankelijk van de oorspronkelijke herkomst van het zand, een breder analysepakket gehanteerd zou moeten 

worden dan het standaard NEN-pakket voor grond. De herkomst van het zand achterhalen is in de praktijk echter onmogelijk. De leverancier van het 
TAG-zand, Reko Recycling, reinigt heel verschillende partijen TAG. Dat betekent m.i. dat standaard op meer parameters dan het NEN-pakket voor 
grond geanalyseerd zou moeten worden. Klopt dat, en welke parameters moeten dan toegevoegd worden? 

b. Reko Recycling geeft aan in zijn installatie alleen TAG te reinigen, en geen andere materiaalstromen. Het TAG-zand is de 0,2 fractie uit het gereinigde 
TAG. Reko interpreteert de subparagraaf als dat een breder analysepakket alleen nodig is als meerdere materiaalstromen, waaronder bijvoorbeeld 
grond, gereinigd worden. Uitbreiding van het analysepakket zou daarom volgens het bedrijf niet nodig zijn. Volgens mij is dit niet de essentie van de 
subparagraaf (die zit volgens mij in la). Heb ik gelijk? 

2. Inrichting GBT 
Artikel 63 Bbk geeft aan dat een minimale toepassingsdikte van 0,5 meter gehanteerd kan worden bij rijks-, spoor-, provinciale en gemeentelijke 
wegen. Men wil op de wielerbaan deze laagdikte ook toepassen op het parkeerterrein en het verlaagde gedeelte van de wielerbaan. De gemeente geeft 
aan eventueel zelf het beheer en onderhoud van de wielerbaan uit te voeren. Is de gevraagde toepassing dan wellicht mogelijk? Welke voorwaarden 
zouden hieraan verbonden kunnen worden? En hoe kan hierbij precedentwerking voorkomen worden (bijvoorbeeld bedrijven die hun parkeerterrein op 
een soortgelijke wijze willen inrichten)? 

In verband met reeds opgetreden vertraging in de realisatie van het werk als gevolg van het uitblijven van onze goedkeuring voor de toepassing, en financiële 
consequenties daarvan voor partijen, ontvang ik graag uw schriftelijke antwoorden uiterlijk vrijdag 26 augustus a.s. 



Omgevingsdienst 
Rivierentand 

Ik ben morgen de hele dag bereikbaar op onderstaand telefoonnummer. 

Met vriendelijke groet, 

Elke e-mail die de Omgevingsdienst Rivierenland ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat een e-mail 
door derden ingezien wordt. De Omgevingsdienst Rivierenland kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer van en met de Omgevingsdienst Rivierenland vindt u op onze 
website. 

Omgevingsdienst Rivierenland zet zich in voor een schonere wereld en een leefbaar klimaat. Wij vragen u dan ook aan het milieu te denken, voordat 
u besluit deze e-mail te printen. 

**.********************************* 
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Van: [ 	 - ILT 
Verzonden: 	 dinsda 14 februari 2017 15:29 
Aan: 	 (WVL) 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: 	 Thermisch gereinigd zand van ATM 

Beste 

Bij de ILT zijn recent enkele bodemsignalen gekomen over milieuhygiënische problemen bij de 
toepassing van thermisch gereini d zand, afkomstig van ATM Moerdijk. 
Samen met mijn colle a 	ben ik deze signalen aan het onderzoeken. 
Van mijn collega 	 eb ik begrepen dat jij op dit moment dezelfde problematiek onder de 
loep hebt. 
Het lijkt mij daarom handig om onze informatie en bevindingen te delen en verdere acties af te 
stemmen. 
Zou het mogelijk zijn om hier voor komende donderdag of volgende week dinsdag een afspraak te 
maken? 

Met vriendelijke groet, 

1 



15 

Van: 	 10 2 e 	1) - ILT 
Aan: 	 10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: 	Hypothese ATM-zand 
Datum: 	 donderdag 16 februari 2017 15:00:06 
Bijlagen: 	Hypothese ATM-zand.docx  

Hoi 10.2.é 
Deze had je nog tegoed. 
Ik heb inmiddels via andere weg vernomen wie bij Bodemplus met de ATM-casus bezig 
is; 10.2.e 
Ook heb ik begrepen dat hij hierover inmiddels contact heeft gehad met de 
branchevereniging en het SIKB en dat ze bezig zijn met een herziening van de Brl. 
Hij zit vanmiddag bij het SIKB en is nu telefonisch niet te bereiken. Morgenochtend 
kan/ga ik hem bellen om een afspraak te maken (voor volgende week).Mocht het zijn 
dat ik meteen al meer informatie krijg dan houd ik je uiteraard op de hoogte! 
Groetjes, 
10.2.e 



15a 

Hypothese/redeneerlij n 

1. Op minimaal twee plaatsen (Bunschoten en Perkpolder) is geconstateerd dat onder 
certificaat van Martens en Van Oord zand als eindproduct van het proces van thermische 
reiniging bij ATM is toegepast en in de praktijk tot milieuhygiënische problemen heeft 
geleid, 

2. Deze problemen betreffen een sterk verhoogd gehalte aan Fluoride, Bromide, Chloride en 
met name Sulfaat, 

3. Deze stoffen zijn niet opgenomen in het standaard-analysepakket en zijn voor grond niet 
genormeerd, (omdat deze parameters normaal gesproken in grond niet in sterk verhoogde 
concentraties voor komt/ c.q. niet sterk uitloogt ?) (bronnen) 

4. In Brt 7510 is voor deze stoffen in tabel 1 aangegeven - ook voor thermisch reinigen - dat 
zij, afhankelijk van de beoogde toepassing, mogelijk een proceskritische parameter zijn, 

5. Voor het thermisch reinigen van TAG is in Protocol 7510 een uitzondering opgenomen; 
Op basis van langjarige ervaring kent teerhoudend asfaltgranulaat noch proceskritische 
noch partijkritische parameters in relatie tot thermische reiniging, 

6. Door de indiener van het signaal van RUD Utrecht is aangegeven dat het onder certificaat 
aangeboden zand niet het eindproduct is van (alleen) thermisch gereinigd TAG, maar van 
andere gereinigde verontreinigde grond en/of producten, 

7. Door de indiener is aangegeven dat de problemen met verhoogde gehalten aan Sulfaat etc. 
zich niet voordoen bij partijen thermisch gereinigd TAG, afkomstig van (marktleider) REKO, 

8. Gezien deze informatie mag er van uitgegaan worden dat de toegepaste partijen zand, 
afkomstig uit de thermische reiniger van ATM niet (alleen) het eindproduct zijn van het 
verbranden van TAG, 

9. Op grond van de Br! 7510 (en de toelichting in tabel 1) moet er van uitgegaan worden dat 
deze stoffen in ieder geval door ATM zijn geanalyseerd. De indiener van het signaal heeft 
vernomen van de aannemer die de partij in Bunschoten heeft toegepast, dat hij (achteraf) 
inzage heeft gehad in de analysegegevens van ATM en dat er toen al sterk verhoogde 
gehalten aan sulfaat zijn geconstateerd, 

10. Hoewel na productie van en levering aan Martens en Van Ooord nog niet bekend is wat de 
beoogde toepassing is, is het op dat moment wel duidelijk dat, afhankelijk van de (daarna) 
beoogde toepassing de verhoogde sulfaatgehalten kunnen leiden tot beperking van de 
toepassingmogelijkheden, buiten die zijn aangegeven na analyse van (alleen) het 
standaardpakket en de in het Bbk genormeerde stoffen„ 

11. Artikel 16 van het Besluit bodemkwaliteit stelt dat het een persoon of instelling verboden is 
een resultaat van een werkzaamheid te gebruiken of aan een ander ter beschikking te 
stellen indien hij weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat dit resultaat, gelet op 
het doel waarvoor dit wordt gebruikt, geen betrouwbaar beeld verschaft van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de bodem, grond, baggerspecie of 
bouwstof, 

12. Op grond van het bovenstaande had ATM kunnen weten dat zonder aanlevering van de 
geanalyseerde verhoogde gehalten aan onder meer sulfaat, het productcertificaat een 
onvoldoende betrouwbaar beeld geeft voor het lokale bevoegde gezag om te kunnen 
bepalen of de beoogde toepassingen toelaatbaar zijn, 

13. De conclusie zou dan moeten zijn dat artikel 16 van het Besluit Bodemkwaliteit is 
overtreden, 

Extra, vergelijk met normering voor niet vormgegeven bouwstoffen (waarin Sulfaat, Fluoride, 
Bromide en Chloride wel zijn genormeerd) 



Van: 	 10.2.e 	- ILT 
Aan: 	 10.2.e 	 - ILT 
Onderwerp: 	Algemene voorwaarden ATM + aanvullende verkoopvoorwaarden 
Datum: 	 donderdag 16 februari 2017 11:16:24 
Bijlagen: 	verkoopvoorwaarden ATM incl aio dee1.161006 9 oaginas.odf 

Hoi 10,2.e 
Hierbij de AV en aanvullende verkoopvoorwaarden van ATM. Hierin staan ook 
voorwaarden/eisen voor de bemonstering en vooracceptatie. Vraag is alleen valt 
verontreinigde grond bij ATM ook de eisen voor afvalstoffen. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10 2 e  
10.2.e 	,.J..lii;10 2 e 	 iE 
10.2.e 	10 2 e 	_in 

froblernen met toepaSsiitg thermisch gereinigd zand 
dinsdag 7 februari 2017 10:23:37 
Bodemsignalen over ATM., thermisch gereinigd zand dor  

Hallo 102.e en 34  
Gisteren stelde 10 	 in het AI-overleg voor om jou / jullie deze casus samen te laten 
behandelen. Dat heb ik even kortgesloten met!°--1 en het lijkt ons een goed plan. 
@l0;--2.0 Bijgaand enige achtergrond info 

- 	
. 

@je kunt 	bereiken op 10 	Nb. ik weet zo snel niet of deze 
zaken arin Metrix zitten. Zullen we daarsarieri met'even naar kijken en afstemmen met 
0 

In deze casus zijn er nog vooral vragen en weinig antwoorden, zowel inhoudelijk als 
juridisch. Verzoek is daarom om de zaak getrapt aan te pakken en te beginnen met het 
stellen van een goede hypothese met daarin aandacht voor de relevante onderdelen van 
Kwalibo en de betrokken OTS(en); waar zitten mogelijke Kwalibo-overtredingen, wie 
heeft die begaan en wat is er nodig om dat te onderbouwen etc? Deze hypothese 
kunnen we dan eerst bespreken metP:2,0 alvorens de diepte in te gaan en gericht een 
bedrijf/bedrijven te bezoeken. 
Ik cc1.0gfi (team hoogwaterveiligheid), vanwege de mogelijke invloed op de 
waterkering en de link met de keringbeheerders (waterschap en RWS vwb casus 
Perkpolder). 
Over RWS gesproken: In de casus Perkpolder is RWS (ook) betrokken als opdrachtgever 
voor een grote toepassing met dit zand. Willen jullie daarover svp afstemmen metr 
Groeten, 
102.0 

Van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: dinsdag 1/ januari 1017 9:57 
Aan:10.2.e 	 - ILT 
CC:10.2.e 	-1L1; 1 0.2.e 	- ILT;10.2.é- 	- ILT 
Onderwerp: Frobierrien met toepassing tnermisch gereinigd zand 
Hoi 10.2«e', 
Recent zijn bij ons diverse signalen binnengekomen over milieuhygiënische problemen 
bij toegepast thermisch gereinigd zand. Dit zand is afkomstig van ATM en is een 
restproduct van (onder meer) het reinigen van TAG. 
Het lijkt er op dat de aanpak van deze signalen een andere aanpak vergen dan de 
standaard aanpak. 
Bijgaand een schets van het probleem naar aanleiding van de (eerste) intake van deze 
signalen. 
Het eerstvolgende AI-overleg is pas over een paar weken. Ik heb gisteren met 1  10.2.e 
I0•2  Of afgesproken dat ik het alvast aan jou voor zal leggen met de vraag hoe hier te 
handelen. 
Groetjes, 
10.2.e 



Milieuproblemen bij toepassing thermisch gereinigd zand 

Intake 5 bodemsignalen 
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Signalen over milieuhygiënische problemen met toegepast thermisch gereinigd zand van 
ATM 

Van de RUD Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe zijn in totaal 5 bodemsignalen binnengekomen 
die allemaal betrekking hebben over (de toepassing van) thermisch gereinigd zand(TAG) door ATM. 

Het betreft de volgende signalen; 
Holmes 141503 van RUD Utrecht over Martens en Van Oord 
Holmes 141741 van Waterschap Vallei en Veluwe over Liebregts 
Holmes 141730 en 141739 van Waterschap Vallei en Veluwe over Martens en Van Oord 
Holmes 141740 van Waterschap Vallei en Veluwe over ATM 

Het probleem ATM-zand/gereinigd TAG 

Bij de toepassing van thermisch gereinigd zand bij de versterking van een dijk bij Bunschoten, zijn 
milieuhygiënische problemen geconstateerd en bij ons gemeld. Dit thermisch gereinigd zand (en 
TAG) is afkomstig van ATM en is geleverd met een certificaat van Martens en Van Oord. 
Na toepassing is geconstateerd dat er vervuiling van oppervlaktewater en grondwater heeft 
plaatsgevonden met hoge waarden aan Sulfaat. Ook blijkt het toegepaste thermisch gereinigde zand 
sterk basische reacties te veroorzaken, wat in Bunschoten heeft geleid tot PH waarden van 9,5 tot 
10. Voor de ecologie in het gebied kan dit nare gevolgen hebben. 
Het productcertificaat van Martens en Van Oord geeft klasse Industrie aan en zou toepasbaar zijn in 
GBT. Het certificaat geeft tevens aan dat het thermisch gereinigde zand op een standaardpakket aan 
stoffen is geanalyseerd. Het probleem is dat Sulfaat en enkele andere stoffen die voor de sterk 
basische reactie zorgen niet genormeerd zijn en in het standaardpakket voorkomen. 
Er is wel duidelijk een milieuhygiënisch probleem bij het toepassen van het thermisch gereinigde 
zand (zie ook foto op voorpagina). 
Inmiddels is ons ook ter ore gekomen dat Rijkswaterstaat als gevolg van dezelfde problemen met 
toepassing van thermisch gereinigd zand van ATM bij een dijkversterking te Perkpolder besloten 
heeft om dit niet meer te gebruiken. Via Toezicht Eigen Werken wordt nadere informatie 
ingewonnen over dit besluit en de ervaringen van Rijkswaterstaat . Het lijkt er op dat hier sprake is 
van een structureel probleem/risico. 

Het roept verder ook de vraag op of het thermisch gereinigde zand conform Kwalibo is geproduceerd 
en geleverd. Is dit wel het geval, dan schiet het systeem tekort en lijkt een inspectiesignaal en 
aanpassing van de regelgeving voor de hand te liggen. Er zijn echter vanuit Kwalibo op diverse 
plekken in de keten vragen te stellen of er wel juist is gehandeld. 

Analyse van het thermisch gereinigde zand; 
ATM produceert het thermisch gereinigde zand op basis van de Br! 7510. Daarin is aangegeven dat 
als — op basis van de stoffen die de reiniger in gaan en op basis van de mogelijke reacties die deze 
geven — ook op andere (genormeerde?) stoffen geanalyseerd moet worden. De vraag is of dit bij deze 
partijen het geval was. Wat is er uberhaupt de reiniger in gegaan bij de productie van deze partijen 
thermisch gereinigd zand? 



Informatie bij certificaat; 
De Br' 7510 schrijft analyse op andere stoffen — waar noodzakelijk—wel voor, maar niet duidelijk is 
of deze resultaten ook daadwerkelijk meegeleverd dienen te worden met het certificaat als het niet 
genormeerde stoffen betreft. Valt dit ook onder de zorgplicht van artikel 7 Bbk? Geeft het 
productcertificaat wel een betrouwbaar beeld van de geleverde kwaliteit? (Artikel 16 Bbk). 

Overdracht van ATM naar Martens en Van Oord; 
Ook te onderzoeken is hoe preceis de overdracht van het thermisch gereinigde zand van ATM naar 
Martens en Van Oord is geregeld en welke informatie is bijgeleverd. Martens en van Oord levert op 
basis van productcertificaat 9335/2. Is er bij Martens en Van Oord ook bijgemengd? 

Levering/toepassing door Liebregts; 
Uitgesloten moet worden of door Liebregts andere partijen zijn toegevoegd aan het ATM-zand. 

Bij nadere bestudering/onderzoek van de gang van zaken in de keten van productie t/m toepassing 
van het bij ATM thermisch gereinigde zand zullen ongetwijfeld meer vragen naar boven komen die 
beantwoord moeten worden. 

(Politieke) belangen en risico's 

ATM is een grote speler in afvalland en heeft ook sterke (politieke) contacten. Deze zaak kan dan 
ook zeer gevoelig liggen. Voor ATM speelt mee dat deze zaak de verkoopbaarheid van het thermisch 
gereinigde zand sterk negatief beïnvloedt. Met de nodige tact lijkt het mij dat ATM ervan overtuigd 
moeten worden dat zij er zelf ook belang bij heeft om dit goed onderzocht te hebben. Dit om het 
"geschonden vertrouwen" in de kwaliteit van het thermisch gereinigde zand te herstellen. 
Lokaal heeft deze zaak al voor de nodige publiciteit gezorgd. 
Politiek gezien komt deze zaak ook niet echt goed uit. Het beleid dat zo veel mogelijk grondstoffen 
(afval) wordt bewerkt en hergebruikt loopt hiermee een deuk(je?) op. 

Gevolgen voor andere toegepaste partijen 

Niet duidelijk is of dit probleem zich op nog meer plaatsen heeft voorgedaan of voordoet. Wel zijn 
ruim een jaar geleden bij de toepassing van ATM-zand bij de N23 door (door Heijmans!) door lokale 
belangengroepen dezelfde twijfels geuit over de kwaliteit van dit toegepaste zand. Ook daar zal de 
discussie weer op gaan rakelen. Mocht het probleem breder zijn, dan kan dit heel grote gevolgen 
hebben. 

Conclusie 

Voolopig lijkt hier sprake te zijn van een flink milieuhygiënisch risico. Er zal veel uitgezocht moeten 
worden, waarbij met de nodige tact geopereerd dient te worden, gezien de gevoeligheden. 
Voor de afhandeling van deze signalen lijkt het mij handig om hier te opereren met een team van een 
paar deskundigen. Ook lijkt dit een zaak om de IG vooraf van op de hoogte te stellen en voorlichting 
vanaf het begin bij te betrekken. 
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Van: 	 10.2.e ILT 
Aan: 	 10.2,e 

	
- ILT 

Onderwerp: 	Ke K gegevens Bodex Milieu en F.L. Liebregts BV 
Datum: 	 maandag 27 februari 2017 12:15:35 
Bijlagen: 	KvK Bodex Milieu BV 17182328.pdf 

KvK F.L. Liebregts BV 18031929.pdf 
KvK Frank Liebregts BV 18046198.pdf 

Hoi 10.2T;g 
Hierbij de bedrijfsprofielen van: 

-Bodex Milieu BV 
-F.L. Liebregts BV 
- Frank Liebregts BV 

Frank Liebregts BV is aandeelhouder van zowel Bodex Milieu als F.L Liebregts. 
10.2.e 	waar we een afspraak mee hebben, is (ook) bedrijfsleider bij Bodex 
Milieu. 
Ik ben wel benieuwd of Bodex Milieu ook keuringen/onderzoeken doet voor 
werken/projecten van 10.2.e 	Interessant in kader onafhankelijkheid. 

1 0 • ■ 
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van: 	10.2.e 	_uil 
Aan: 	 10.2.e 	 z.u.i; 10.2.e 	_,..u.i 
cc: 	 10.2.e 	 ..z..ni 
onderwerp: 	FW: uitloging anionen uit thermisch gereinigde grond en TAG 
Datum: 	 dinsdag 7 februari 2017 15:43:44 
Bijlagen: 	knage001 jon 

Hallo10.2.0 en 10.2.e 
Ik begreep dat jullie je gaan verdiepen in de casus van ATM. 
Onderstaande vraag lijkt naar mijn mening heel erg op deze casus (momenteel weet ik 
alleen niet of de vraag van BLGM ook betrekking heeft op grond van ATM of een andere 
reiniger). 
Zouden jullie mij kunnen laten weten of onderstaande past bij datgene wat jullie uit 
gaan zoeken? Dan moeten we daarna even bepalen hoe wel0.2.e 	= informeren. 
Ik hoor het graag even z.s.m. 
Alvast bedankt 
Groet, 
10.2.e 
Van: 10.2.e 	[mailto:info@blgm.nl]  
Verzonden: maandag 30 januari 2017 10:21 
Aan: 10.2.e 	- ILT 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: uitloging anionen uit thermisch gereinigde grond en TAG 
Dag 10.2.e 
Wij zijn verzocht een toegepaste partij thermisch gereinigde grond te keuren. De partij is geleverd met 
certificaat BRL9335 zonder voorbehoud of gebruiksbeperkingen door een grondreiniger. Dit gaat al jaren zo en 
is een doorn in ons oog omdat dit wordt toegestaan terwijl wij als intermediairs continu met 
bodemsignaaldreigingen moeten omgaan. 
Wij weten dat door het thermsiche proces alle zwavel, chloor en broom in het te reinigen materiaal mobiel zal 
worden in de speciatie sulfaat, chloride en bromide. De sulfaat- en chloride-emissies overschrijden altijd de 
maximale waarden voor bouwstoffen-emissie en vaak ook IBC-eisen en omdat er geen eisen zijn aan grond, 
wordt er dus op grote schaal thermsich gereinigde grond als Industriegrond toegepast. 
Wanneer wij de zorgplicht noemen en analyseren op chloride en sulfaat-emissie, zullen we de partij moeten 
kwalificeren als Industrie met als opmerking dat het vanuit de zorgplicht beperkingen zijn t.a.v. het gebruik 
ervan, met name nabij oppervlaktewater en nabij tuinbouwgebieden. 
Ik zou dan ook graag willen weten of IL&T deze problematiek al onder de loep heeft en wat het standpunt is van 
IL&T m.b.t. een op te nemen voorbehoud op het BRL9335-certificaat voordat we de keuring uitvoeren. Het zal 
immers niet de laatste partij zijn die wordt toegepast. Verder zijn wij ook benieuwd of er jurisprudentie is mbt 
toepassen van thermisch gereinigde grond waar chloride en sulfaat grootschalig uitlogen. 
Ik hoop dat je snel even tijd kunt vinden om met ons in dit interessante probleem te duiken. 

D OL nunumandgemem BV ís gecertificeerd volgens tSJ 	L-nUnD  en voor BRL SIKB 
In^^ otocol 1001 

In het geval van een partijkeuring grond (al dan niet via een raamovereenkomst) verklaart BLGM hierbij dat zij geheel 
onafhankelijk het onderhavige onderzoek uit zal voeren, er bestaat geen relatie met de eigenaar van de 
grond/opdrachtgever. Het procescertificaat van BLGM en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing 
op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 



veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die - ingeval van monsters van grond of 
bouwstoffen voor nuttige toepassing- dan zelf erkend is volgens deze beoordelingsrichtlijn. 
Alle informatie in dit emailbericht danwel bijlagen is onder voorbehoud. BLGM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
vergissingen of onjuistheden in dit bericht. 

Bespaar papier - is het noodzakelijk deze e-mail te printen? 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	10.2.e 

10,2.e 
Onderwerp: 	RE: verslag gesprek met 10.2.e 
Datum: 	dinsdag 21 maart 2017 16:11:14 
Bijlagen: 	Verslag gesprek ILT en lie.hregts 07-03-7017rbu. 

Hoi 10.2.e en 10.2.e 
Zie hier miin aanvullingen OP het verslag van het gesprek met 10.2.e si r‘ n  

e iu.‘,.... 

Van: 10.2.e 	 - ILT 
Verzonden: maandag zu maart 2017 10:42 
Aan: 10.2.e 	 - ILT 
CC: 10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: verstag gesprek met 10.2.e 
Hoi 10 2 e 

Zou je hier ook nog even een kritische blik op kunnen werpen voordat wij dit verslag 
gaan versturen? 
Groetjes, 
10.2.e 



lT 

vnida 

- ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

-ILT 
17 februari 2017 12:27 

- ILT 
- ILT; 

ATM-zand 
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1 

Hoi al, 

Komende dinsdag gaan 	en en ik bijpraten bij Bodemplus over het thermisch gereinigde zand 
van ATM. Ook daar zijn ze met ze problematiek bezig. 
Om dubbel werk te voorkomen en elkaar niet voor de voeten te lopen leek het ons handig om dit te 
doen. 
De delegatie van Bodemplus is vrij sterk; afdelingshoofd 

Er s uit zich bij dat gesprek ook iemand aan vanuit de uitvoering; 	 van Programma's, 
Projecten en Onderhoud. 
Wellicht handig als jij of iemand anders van TEW zich ook aan gaat sluiten? 

Groetjes, 
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111111.111 - 1LT 

Van: 
Verzonden: 	 vri a 17 e ruari 201)7 10:55 
Aan: 	 -ILT 
CC: 	 - ILT; 	 (WVL); 	(RVR) 
Onderwerp: 	 RE: ATM-zan 

Beste 

Het onderwerp heeft aandacht binnen RWS. Ik ben betrokken via de sectie grondstromen van SIKB waar de BRI. 
voor de grondreinigers onder beheer is. Daarnaast zijn diverse mensen vanuit de uitvoeringskant van RWS 
betrokken, aangezien thermisch gereinigde grond in ons areaal wordt toegepast. 
zijn daar onder andere bij betrokken. Ik heb met 	kunnen kortsluiten om aanstaan e ins ag tussen 11 en 
12 tijd vrij te maken bij ons op Westraven. Moge ij •at 	ook kan aansluiten. 

Hopelijk schikt die tijd en plaats. 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: vn a 	e ruan 2017 9.  
Aan: 	 (WVL) 
CC: 	 - ILT 
On erwerp: 	-zand 

Beste 

Bij de ILT zijn diverse signalen binnengekomen over problemen bij de toepassing van thermisch 
gereinigd zand van ATM. 
Ik heb begrepen dat jij je op dit moment ook met deze problematiek bezig houdt bij Bodemplus. 

Kunnen wij hierover binnenkort bijpraten? 
Het scheelt ons beiden wellicht dubbel werk en voorkomt dat wij elkaar voor de voeten gaan lopen. 
Zou komende dinsdag schikken? 

Met vriendelijke groet, 

1 



1 
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Van: 	 10.2.é --- 	1- ILT 
Aan: 	 10.2.e 	-IJ  
Onderwerp: 	RE: Tijdelijke vrijstellingsregeling en Bouwstoffenbesluit 
Datum: 	 maandag 20 februari 2017 13:15:41 
Bijlagen: 	Hypothese ATM-zand 12) docx  

Hoi 10.2.è 
Ik heb de hypothese aangepast. 1O2 wil hem zien t.b.v. voorbespreking morgenochtend. 
Heb jij nog aanvullingen? 
Lijkt mij handig om daarbij aan te geven dat de hypothese nog "onder constructie" is, 
afhankelijk van de informatie die wij morgen bij Bodemplus vergaren. 
Met vriendelijke groet, 

Van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: maandag 20 februari 2017 12:43 
Aan: 10.2..e 	 - ILT 
Onderwerp: lijdeigke vrijstellingsregeling en Bouwstoffenbesluit 
Hoi 10.2.e 
Hierbij de tijdelijke vrijstellingsregeling en tabel 2 uit het bouwstoffenbesluit. Daar wordt 
namelijk naar verwezen. Het is geen algemene vrijstelling, er worden wel eisen gesteld 
aan de samenstellingwaarde van sulfaat, bromide en fluoride. En die zijn ook afhankelijk 
van de plaats van toepassing. Daarnaast zijn er beschermingsgebieden opgenomen waar 
de vrijstelling niet geldt. Voor de volledigheid stuur ik ook het hele BSB mee. 
Het lijkt me zinvol deze morgen ochtend eens te vergelijken met de eisen/waarden uit 
het nu aeldende Bbk en Rbk. Waarschijnlijk weet jij die zo te vinden. 



24 

Van: 	 1 	 ILT 
Aan: 	- ILT 
Onderwerp: 	RE: Tijdelijke vrijstellingsregeling en Bouwstoffenbesluit 
Datum: 	 maandag 20 februari 2017 13:41:56 
Bijlagen: 	Hypothese ATM-zand (2) 20-02-2017 opma.docx 

Hol ;10; 
Het lijkt m'ij een helder verhaal. Ik heb mijn opmerkingen/aanvullingen geel 
gemarkeerd. 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
d Verzonden: maandag 2u tebrUa2017 13:16 

Aan:10.2'e 	- ILT 
Onderwerp: KL: i goelijke vrijstellingsregeling en Bouwstoffenbesluit 
Hoi 40,2-ei 
Ik heb de hypothese aangepast. 	wil hem zien t.b.v. voorbespreking morgenochtend. 
Heb jij nog aanvullingen? 
Lijkt mij handig om daarbij aan te geven dat de hypothese nog "onder constructie" is, 
afhankelijk van de informatie die wij morgen bij Bodemplus vergaren. 
Met vriendelijke groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 20 februari 2017 12:43 
Aan 	 - ILT 
Onderwerp: g ege vrijs e ingsregeling en Bouwstoffenbesluit 
Hoi 10.2.e, 
Hierbijde tijdelijke vrijstellingsregeling en tabel 2 uit het bouwstoffenbesluit. Daar wordt 
namelijk naar verwezen. Het is geen algemene vrijstelling, er worden wel eisen gesteld 
aan de samenstellingwaarde van sulfaat, bromide en fluoride. En die zijn ook afhankelijk 
van de plaats van toepassing. Daarnaast zijn er beschermingsgebieden opgenomen waar 
de vrijstelling niet geldt. Voor de volledigheid stuur ik ook het hele BSB mee. 
Het lijkt me zinvol deze morgen ochtend eens te vergelijken met de eisen/waarden uit 
het nu aeldende Bbk en Rbk Waarschijnlijk weet jij die zo te vinden. 
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Van: 	 10.2.e 	- n T 
Aan: 	 10.2.e 	--JLI 
a: 	10.2.e 	..J.LI 
Onderwerp: 	RE: ATM-zand 
Datum: 	dinsdag 21 februari 2017 09:11:12 
Bijlagen: 	Hypothese ATM-zand 12) 20-02-2017 opmaal...Ska 

Goedemorgen 10,2.e 
Ik heb bij deze analyse nog een aantal vragen (zie bijgevoegd bestand). Om deze casus 
goed te ontleden lijkt het mij verstandig om van achter (de toepassing) naar voren te 
redeneren (onder welk certificaat is er toegepast en wat ligt er allemaal aan dit 
certificaat ten grondslag). Met andere woorden, als ik het goed begrijp wordt er 
uiteindelijk toegepast onder de BRL 9335 van Martens en van Oord en is er 
samengevoegd onder die erkenning met partijen afkomstig van ATM. En de ATM partijen 
zijn onder de 7510 thermisch gereinigd. Het is dan ten eerste de vraag of er sprake is 
van een overtreding van de 9335 en vervolgens de vraag of er correct onder de 7510 is 
gewerkt. 
Maar wellicht zit ik niet oo Goede spoor. Ik bel zo ook nog even. 

van: 10.2.e 	 - ILT 
Verzonden: maandag zu februari 2017 15:19 
Aan: 10.2.e 	- ILT 
CC: 10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: Kt:  Al M-zand 
Hoi 10.2.e 

Hierbij de (voorlopige) hypothese. Deze is nog onder constructie; het gesprek van 
morgen kan daar mogelijk nog verandering in brengen. 
Wij hebben wat vragen aan Bodemplus en nogal wat vragen die werkenderwijs 
beantwoord zullen moeten worden. Kunnen we het morgenochtend even over hebben? 
Groetjes, 
10.2.e 
Van: 102.e 	ILT 
Verzonden: maandag 20 februari 2017 7:23 
Aan: 10.2.e 	 - ILT 
CC: 10.2.e 	-1L►,10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: Kt: A l M-zand 
Hoi 10.2.e 
Komende dinsdag aansluiten past mij eigenlijk niet. En op deze termijn iemand van EW 
ook nog aan laten sluiten, die nog niet inhoudelijk in de casus is ingevoerd, lijkt me ook 
minder handig. Het gaat er toch vooral om eens van gedachten te wisselen wie wat doet 
en waar mogelijke knelpunten liggen eea op basis van de hypothese die we nu hebben. 
Dat kunnen jullie vast ook wel gezamenlijk. 
We kunnen dinsdagochtend wel telefonisch even voorpraten. Kun je me daarvoor jullie 
hypothese nog even mailen? 
Groet, 



van: 10.2.e 	 - ILT 
Verzonden: vrijdag tebruan [01712:27 
Aan: 10.2.e 	ILT 
CC: 10.2,e 	- it-T; 10.2.e 	) - ILT 
Onderwerit-Ai ivi-zand 
Hoi :10 z 
Komende dinsdag gaan  	en ik bijpraten bij Bodemplus over het thermisch 
gereinigde zand van ATM. Ook daar zijn ze met deze problematiek bezig. 
Om dubbel werk te voorkomen en elkaar niet voor de voeten te lopen leek het ons 
handig om dit te doen. 
De delegatie van Bodemplus is vrij sterk; afdelingshoofd 1G 4  
102e: en 10.2.e 
Er sluit zich bij dat gesprek ook iemand aan vanuit de uitvoering; 
Programma's, Projecten en Onderhoud. 
Wellicht handig als jij of iemand anders van TEW zich ook aan gaat sluiten? 
Groetjes, 
10.2.ei 

á van 
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Concept Hypothese/redeneerlijn 

Dinsdag 21-02-2017 heeft ILT overleg met Bodem+/RWS die ook met deze zaak bezig zijn. Naar 
aanleiding van dit overleg wordt de hypothese/redeneerlijn aangepast. 

1. Op minimaal twee plaatsen (Bunschoten en Perkpolder) is geconstateerd dat onder 
certificaat van Martens en Van Oord zand als eindproduct van het proces van thermische 
reiniging bij ATM is toegepast en in de praktijk tot milieuhygiënische problemen heeft 
geleid, 

2. Deze problemen betreffen een sterk verhoogd gehalte aan Fluoride, Bromide, Chloride en 
met name Sulfaat, 

3. Deze stoffen zijn niet opgenomen in het standaard-analysepakket en zijn voor grond niet 
genormeerd, (omdat deze parameters normaal gesproken in grond niet in sterk verhoogde 
concentraties voor komt/ c.q. niet sterk uitloogt ?) (bronnen toevoegen) 

4. De vermoedens bij de toepassingen bij zowel Bunschoten als bij Perkpolder zijn dat het 
hier om thermisch gereinigd TAG zou gaan. Dit is voor het toegepaste zand afkomstig van 
ATM zowel bij Perkpolder als bij Bunschoten niet onderzocht. Op grond van zowel de 
website van ATM als de inkomende stromen bij ATM (wordt bevestigd met cijfers) betreft 
het hier hoofdzakelijk verontreinigde grond met toevoeging van TAG dat de thermische 
reiniging in is gegaan, 

5. Het thermisch reinigen van verontreinigde grond is in de Regeling bodemkwaliteit in artikel 
2.1, lid 1 e aangewezen als werkzaamheid, als normenkader voor deze werkzaamheid is 
SIKB-protocol 7510 aangewezen, 

6. In Protocol 7510 is voor Fluoride, Bromide, Chloride en Sulfaat in tabel 1 aangegeven - ook 
voor thermisch reinigen - dat zij, afhankelijk van de beoogde toepassing, mogelijk een 
proceskritische parameter zijn, 

7. Voor het thermisch reinigen van TAG is in Protocol 7510 een uitzondering opgenomen; 
Op basis van langjarige ervaring kent teerhoudend asfaltgranulaat noch proceskritische 
noch partijkritische parameters in relatie tot thermische reiniging, 

8. Door de indiener van het signaal van RUD Utrecht is aangegeven dat het onder certificaat 
aangeboden zand niet het eindproduct is van (alleen) thermisch gereinigd TAG, maar van 
andere gereinigde verontreinigde grond en/of producten, 

9. Door de indiener is aangegeven dat de problemen met verhoogde gehalten aan Sulfaat etc. 
zich niet voordoen bij partijen thermisch gereinigd TAG, afkomstig van (marktleider) REKO, 
hetgeen het vermoeden ondersteund dat het hier (hoofdzakelijk) thermisch gereinigde 
(verontreinigde) grond betreft, 

10. Op grond van de Br' 7510 (en de toelichting in tabel 1) moet er van uitgegaan worden dat 
deze stoffen in ieder geval door ATM zijn geanalyseerd. De indiener van het signaal heeft 
vernomen van de aannemer die de partij in Bunschoten heeft toegepast, dat hij (achteraf) 
inzage heeft gehad in de analysegegevens van ATM en dat er toen al sterk verhoogde 
gehalten aan sulfaat zijn geconstateerd, 

11. Hoewel na productie van en levering aan Martens en Van Ooord nog niet bekend is wat de 
beoogde toepassing is, is het op dat moment wel duidelijk dat, afhankelijk van de (daarna) 
beoogde toepassing de verhoogde sulfaatgehalten kunnen leiden tot beperking van de 
toepassingmogelijkheden, buiten die zijn aangegeven na analyse van (alleen) het 
standaardpakket en de in het Bbk genormeerde stoffen„ 

12. Artikel 16 van het Besluit bodemkwaliteit stelt dat het een persoon of instelling verboden is 
een resultaat van een werkzaamheid te gebruiken of aan een ander ter beschikking te 
stellen indien hij weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat dit resultaat, gelet op 
het doel waarvoor dit wordt gebruikt (de toepassing), geen betrouwbaar beeld verschaft 
van de eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de bodem, grond, 
baggerspecie of bouwstof, 

13. Op grond van het bovenstaande had ATM kunnen weten dat zonder aanlevering van de 
geanalyseerde verhoogde gehalten aan onder meer sulfaat, het productcertificaat een 
onvoldoende betrouwbaar beeld geeft voor het lokale bevoegde gezag om te kunnen 
bepalen of de beoogde toepassingen toelaatbaar zijn, 



14. De conclusie zou dan moeten zijn dat artikel 16 van het Besluit Bodemkwaliteit Is 
overtreden, 

Toevoeging; vergelijk met normering voor niet vormgegeven bouwstoffen (waarin Sulfaat, 
Fluoride, Bromide en Chloride wel zijn genormeerd). De uitloogwaarden van de toegepaste partijen 
ATM-zand zijn op de 4 parameters flink hoger dan Is toegestaan bij niet vormgegeven bouwstoffen. 
Naast de opmerkingen in tabel 1 geeft dit voldoende aanwijzingen dat ATM had kunnen weten dat 
de verhoogde gehalten aan met name Sulfaat - afhankelijk van de toepassing - tot problemen 
zouden kunnen leiden. 

opm E: Zijn er nu ook, nog aanvullende eisen voor de sarnenstellingswaarcle en de locatie van 
toepassing zoals die golden tijdens de Tijdelijke vrijstellingsregeling? Als dat zo is kijken of 
toepassingen in Bunschoten en Perkpolder aan die aanvullende eisen voldoen. 

Uitwerken; levering van ATM onder protocol 9335/2 

Uitwerken; rol Martens en Van Oord 
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Van: 	 10.2.e 	- ILT 
Aan: 	 10.2.e 	 - ILT 
Onderwerp: 	Verschil uitloging verschillende reinigingstechnieken 
Datum: 	maandag 20 februari 2017 11:03:44 
Bijlagen: 	Samenvatting 05 175 bnvon 24 183830.ocif 

imacie002.104 

Goedemorgen 10.2.el 
Ik heb ook even de samenvatting van het ándere TNO rapport uit 2005 gelezen (zie 
bijlage). Daarin is gekeken naar alle reinigingstechnieken. In de praktijk vooral naar 
extractief en thermisch omdat er voor bio te weinig partijen waren voor een goede 
steekproef. 
Hieronder de belangrijkste conclusie: Uitloging bijzondere parameters is bij thermische 
grond een probleem. 
Mogelijk dus niet alleen voor ATM grond maar ook van de andere reinigers. De vraag is 
natuurlijk ook, zat er ook TAG bij of alleen grond? 
Ik ga nu ook nog even de Tijdelijke vrijstellingsregeling van februari 2004 opzoeken en 
bekijken. 
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Van: 
	

ILT 
Aan: 	 ILT 
Onderwerp: 	Tijdelijke vrijstellingsregeling en Bouwstoffenbesluit 
Datum: 	 maandag 20 februari 2017 12:44:03 
Bijlagen: 	Tabel 2 (gedeeltelijk) Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming - BWBR0007667.pdf 

wetten.nl - Regeling - Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming - BWBR0007667.pdf 
wetten.nl - Regeling - Tijdelijke vriistellingsregeling eisen grond en baggerspecie - BWBR0016439.pdf 

Hol 	2 e 
Hierbij de tijdelijke vrijstellingsregeling en tabel 2 uit het bouwstoffenbesluit. Daar wordt 
namelijk naar verwezen. Het is geen algemene vrijstelling, er worden wel eisen gesteld 
aan de samenstellingwaarde van sulfaat, bromide en fluoride. En die zijn ook afhankelijk 
van de plaats van toepassing. Daarnaast zijn er beschermingsgebieden opgenomen waar 
de vrijstelling niet geldt. Voor de volledigheid stuur ik ook het hele BSB mee. 
Het lijkt me zinvol deze morgen ochtend eens te vergelijken met de eisen/waarden uit 
het nu geldendeBbk en Rbk 	"" ""k weet jij die zo te vinden. 
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- ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Hoi  

- ILT 
dinsda. 21 februari 2017 15:57 

- ILT 
Beknopt verslag bespreking met Bodemplus en RWS. 
Hoofdpunten informeel overleg ILT met Bodemplus en RWS 21-02-2017.docx 

Ter informatie de hoofdpunten van hetgeen is besproken met Bodemplus. Er is ook nog wel gesproken 
over de civieltechnische vraagtekens die bij RWS leven. Staat buiten onze focus maar onze collega's 
van de primaire waterkeringen interessant. 

Groetjes, 
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Hoofdpunten informeel overleg ILT met Bodem+/RWS ATM-zand 21-02-2017 

Aanwezig: 
ILT: 	 en 
Bodem+: 	 en=111~ 
RWS: 	(RvR) en 	 (PPO) 

In dit memo zijn de hoofdpunten uit het overleg opgenomen. 

Algemeen 
• Opgemerkt door RWS is dat de contracteerde aannemers van projecten van of vanwege 

RWS soms de grens opzoeken. RWS stuurt niet vooraf op naleving van regelgeving maar 
constateert achteraf, anders dan dat de contractanten zich in zijn algemeenheid moeten 
houden aan wet, - en regelgeving. 

Perkpolder 
• DLG was formeel opdrachtgever, bestaat niet meer, verantwoordelijkheid terug naar RWS 
• In le instantie onderzoek gericht op civieltechnische aspecten. 
• Toen kwam Bunschoten voorbij. Daar bleek een milieuhygiënisch probleem. Vraag, speelt 

dit ook in Perkpolder (basisch en sulfaat)? 
• Toepassing in Perkpolder staat met voeten in het zoute water en niet in zoet water zoals 

Bunschoten. 

Vrijstelling TAG in protocol 7510 
• Vrijstelling TAG gaat alleen over metalen. Opm ILT; Staat niet expliciet in 7510. 

Bbk 
• Nota van toelichting Bbk; zand uit TAG is grond, 
• Bbk regelt alleen de milieuhygiënische aspecten en niet de civieltechnische, die moeten in 

contract geregeld worden. 
• Als inschrijver met alternatief komt voor toe te passen materieel en het voldoet aan het 

Bbk dan kan je daar als opdrachtgever weinig tegen in brengen. 

Mogelijke oorsprong hoge sulfaatgehalten in thermisch gereinigd zand 
• Kans dat gewone gereinigde grond een hoog sulfaatgehalte oplevert is klein. 
• Idem voor verontreinigde grond uit het buitenland. 
• TAG (of toevoegstoffen) zou het probleem kunnen zijn 
• Mogelijk koppeling met techniek reiniger. 

o ATM koelt de grond met spoelwater uit de rookgasreiniger. 
o REKO en Theo Pauw doen dat niet 

Zijn er ook problemen bij andere projecten en hoe lang zijn problemen bekend? 
• Bij RWS op dit moment geen andere projecten bekend 
• RWS past al 30 jaar TGG toe en is bezig met een inventarisatie waar het allemaal is 

toegepast (zowel civieltechnisch als milieuaspecten). RWS wil geen onnodige onrust zaaien. 
• Bij toepassing in dijken is eigenlijk sprake van een soort IBC toepassing. TGG is ingepakt in 

een kleipakket van 0,8 meter dik. 
• Probleem met sulfaat en hoge pH recent geconstateerd. Zorgen dat, dat wordt aangepakt. 
• Opm ILT; problemen met sulfaat al in 2005 bekend, onderzoeken TNO. TCB heeft in 2004 

geadviseerd om hiermee rekening te houden bij de toenmalige vrijstellingsregeling. 

Ervaringen met toepassing TGG van REKO en Theo Pauw 
• Recent wilde REKO TGG (afkomstig van TAG) toepassen binnen een project van RWS. RWS 

wilde meer gegevens. Er bleek bijvoorbeeld 18% ongebluste kalk in te zitten. Dat levert 
naast milieuproblemen ook ARBO risico's op. 



• REKO wilde geen extra toetsingstraject in. 
• RWS heeft toepassing niet toegestaan. 



Zorgplicht 
• In tabel 1 protocol 7510 staat duidelijk dat de zorgplicht van toepassing is voor stoffen die 

niet genormeerd zijn maar er wel in zitten en problemen kunnen geven, bijvoorbeeld 
sulfaat. Opm ILT; heel expliciet is het niet. Bij overgang vrijstellingsregeling naar Bbk zijn 
de aanvullende eisen en specificaties weggehaald. 

• Bodem+ heeft NVPG geadviseerd om de zorgplicht in protocol 7510 beter/verder in te 
vullen. Daar komt ook een pre HUF van. Opm ILT intern; let op lossen de nieuwe 
voorstellen het probleem echt goed op. Ook kijken naar toenmalige eisen/voorwaarden 
tijdelijke vrijstellingsregeling. 

• Uiteindelijk geldt de zorgplicht ook voor RWS. Daarom besloten om TGG voorlopig niet 
meer toe te passen zolang de onderzoeken lopen. 

Delen info 
• Waar mogelijk zullen ILT en Bodemplus/RWS info delen. Daarbij moet wel goed gekeken 

worden naar de verschillende rollen en de zorgvuldigheid van het inspectietraject. ILT kan 
waarschijnlijk alleen info op hoofdlijnen delen (bijvoorbeeld, is het een specifiek ATM 
probleem of speelt het breder). 
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- ILT 

'i'rtP Van: 	 - ILT 
Verzonden: 	 dinsdag 21 februari 2017 16:46 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 
Onderwerp: 	 RE: Beknopt verslag bespreking met Bodemplus en RWS. 

Mogelijk is het spoelen met water uit de RGR van ATM de bron van het sulfaat. Ik ken het ATM-proces 
niet in detail, maar in het algemeen ontstaat bij het ontzwavelen van rookgassen gips 
(Ca lci u msu Ifaat).... 
Groeten, 
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Van: 	 10.2.e 	 - ILT 
Aan: 	 10 2 e 	.; 10 2 e 	-ILT  
Onderwerp: 	RE: Beknopt verslag bespreking met Bodemplus en RWS. 
Datum: 	donderdag 23 februari 2017 08:25:11 

Dank! Dit zal zeker goed bekeken gaan worden in het verdere proces! 
Van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: dinsdag 21 februari 2017 
Aan: 10.2.e 	 - ILT, 	 - ILT, 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Beknopt verslag bespre ing me o emplus en 
10.2.e 
Mogelijk is het spoelen met water uit de RGR van ATM de bron van het sulfaat. Ik ken 
het ATM-proces niet in detail, maar in het algemeen ontstaat bij het ontzwavelen van 
rookgassen gips (Calciumsulfaat).... 
Groeten, 

Van: 
Verzonden:  ins•ag  1 te 
Aan 10, 	 ILT, 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp:Beknopt verslag dgpreking met Bodemplus en K 
Hoi102.e 
Ter 'informatie de hoofdpunten van hetgeen is besproken met Bodemplus. Er is ook nog 
wel gesproken over de civieltechnische vraagtekens die bij RWS leven. Staat buiten onze 
focus maar onze collega's van de primaire waterkeringen interessant. 
Groetjes, 
10.2.á 

- ILT 
uan 2017 15:57 



31 

Van: 	 10 2 e ' '- 	111   _ ILT 
Aan: 	 10 2 e 	) ILT 
Onderwerp: 	Vervolgstappen 
Datum: 	 donderdag 23 februari 2017 09:19:45 
Bijlagen: 	Vervolgstaooen ATM docx 

Hoi TO:2:è 
Ik heb even een eerste aanzet gemaakt van de vervolgstappen. Ook heb ik wat overige 
acties toegevoegd, die mogelijk ook snel ik gang gezet moeten worden. 
Aan de hand hiervan kunnen we kijken wie welke acties doet. Ik kan mij ook voorstellen 
dat wij (een aantal) bezoeken samen doen. 
Straks ff bellen? 
Groet, 
10.2.e 
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Vervolgstappen ATM 

1. RUD Utrecht en Waterschap 
a. Grondbewijzen en certificaten opvragen 
b. Resultaten monitoring (nieuwe ontwikkelingen?) 
c. Onderzoek/gegevens effect op ecologie (?) 
d. Wat voor (nieuwe) informatie er nog meer aanwezig is 

2. Firma Liebregts 
a. Grond direct van ATM naar toepassing gebracht? 
b. Grondbewijzen en certificaten opvragen, 
c. Volgens 	 van RUD Utrecht zou firma Liebregts achteraf 

informatie bij MvO en/of ATM in hebben gezien waaruit zou blijken dat zij 
informatie hadden over de hoge sulfaatwaarden in de geleverde partijen. 
Dit nog eens goed checken en verklaring over af laten leggen, 

3. Martens en Van Oord 
a. Grondbewijzen en certificaten, zowel geleverd als ontvangen van ATM, 
b. Nog meer informatie aangeleverd gekregen van ATM 
c. Proces van levering aan MvO en onderzoek of er nog bewerkingen hebben 

plaatsgevonden, 
d. Uitkeuring, welke parameters worden meegenomen, 
e. Inzicht geven in waar de afgelopen periode partijen zijn 

geleverd/toegepast, 
f. Zijn er meer klachten binnengekomen over geleverd ATM-zand, 

4. ATM 
a. Grondbewijzen en certificaten levering aan MvO 
b. Proces doorlopen vanaf acceptatie, proces, afkoelen, uitkeuren, leveren 
c. Momenten monstername/keuringen vanaf acceptatie tot en met de 

uitkeuring, 
d. Waar wordt op gemonsterd, welke parameters worden daarin 

meegenomen en hoe wordt dit onderbouwd? 
e. Frequentie van monstername, 
f. Hoe wordt omgegaan met uitschieters, 
g. Welke informatie is aanwezig over niet genormeerde parameters, 
h. Wat doen ze daarmee, 
i. Welke informatie wordt met certificaat meegeleverd, 
j. Eigen lezing van wat er mogelijk mis is gegaan, 

5. SGS Intron (CI ATM) 
a. Confronteren met (mogelijke) bevindingen uit bezoek ATM 
b. Overig 

6. CI Martens en Van Oord 
a. Confronteren met (mogelijke) bevindingen uit onderzoek, 
b. Overig. 



Overige akties 

- Op de hoogte houden Bodemplus van mogelijke informatie die voor hen van 
belang is (precieze oorzaken, geeft input aan mogelijke aanpassingen 
regelgeving) 

- Informeren Inspecteur Generaal. Er gaat vanuit Bodemplus een nota daar de DG 
Rijkwaterstaat. Het kan niet zo zijn dat onze IG nog niet van deze zaak op de 
hoogte is, mocht hij hier in de Bestuursraad op worden aangesproken. 

- Comminicatie/persvoorlichting ILT op de hoogte stellen. Dit om voorbereid te zijn 
op mogelijke vragen en mee te denken of en wanneer in dit proces de ILT 
eventueel naar buiten gaat treden, 

- Meekijken met de pre-HUF op protocol 7510, 9335, 
- PM 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Nota aan DG ovèr ATM 
Datum: 	dinsdag 28 februari 2017 13:21:39 

Hoi • 
Zie mun mailtje aan ia. 
Groetjes, 

Van: 10.2.e 	 - ILT 
Verzonnen: dinsdag Zb februari 2017 11:59 
Aan: 1 0.Z e 	(wvi_) 
cc: 1 u.z.e 	WV1-); 102.e 	- ILT 
Onderwerp: Nota aan DG over Al ti 
Beste 10.2.e 
In ons gesprek vorige week gaf je aan dat een nota aan de DG Rijkswaterstaat wordt 
voorbereid over de problemen met zand, afkomstig van thermische reinigers. 
Ik neem aan dat je daarin ook meldt dat de ILT hier diverse signalen over binnen heeft 
gekregen en deze momenteel vanuit haar rol verder onderzoekt. 
Wij willen gelijktijdig met jullie ook onze IG inlichten over de problematiek en onze rol 
en in gang gezette toezichtacties. 
Het lijkt mij handig om inhoudelijk op elkaar afgestemde nota's gelijktijdig te sturen 
naar beiden. 
rttlt. 	I 	 GGI afspraak over VGI mak GI 

k • 
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Van: 	10.2.e 	.....-11.1 
Aan: 	10.2.e 	_=_ILI 
Cc: 	10.2.e 	__-.1u; 10 2 e 
Onderwerp: 	RE: Nota aan DG over ATM 
Datum: 	maandag 6 maart 201717:55:00 

....-11.1; 10 2 e 	10.2.e 	- II T 

Hoi102:0, 
Ben vrijdag en vandaag met verlof, lees het nu net. 
Ik heb het volgende voorstel: 
"De ILT heeft recent van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en het Waterschap 
Vallei en Veluwe signalen binnengekregen over de milieuproblemen bij de toepassing 
van ATM-zand in de Eemdijk bij Bunschoten. Op dit moment wordt onderzocht waar 
mogelijke fouten zijn gemaakt in de keten vanaf het reinigen bij ATM, de op- en 
overslag bij Martens en Van Oord tot en met de toepassing van deze partij door de firma 
Liebregts. Dit onderzoek zal binnen drie weken worden afgerond. Naast mogelijke 
overtredingen door één of meerdere partijen in de keten van productie tot en met de 
toepassing zal dit onderzoek mogelijk ook extra aanwijzingen geven voor benodigde 
aanscherping van de regelgeving." 
Hopelijk kan je hier mee uit de voeten? 
Groetjes, 
10.2.e 
Van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: maandag b maart 2017 15:02 
Aan: 10.2.e 	 - ILT 
Onderwerp: Kt: Nota aan 1)(.3 over ATM 
Urgentie: Hoog 
Hoi 10.2.e 
Kan je mij nog een paar regels sturen? 
Alvast bedankt! 
Groet,10 2.e 

van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: vrijdag 3 maart 2017 10:44 
Aan:10.2.e 	 - ILT 
CC: 10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: Kt: Nota aan ut, over ATM 
Hoi 10.2.e 
Ik heb gisteren contact gehad met de verantwoordelijk beleidsadviseur bij RWS. Er ligt 
nu een nota/memo bij de DG-RWS met advies om de minister te informeren (want RWS 
EW valt onder minister). 
Ik heb aangegeven dat wij dan graag een paar zinnen willen aanvullen over onze rol in 
het geheel maar dat dit voor de Stas is (milieu=stal). Afspraak is dat ik maandag weer 
even contact opneem met deze beleidsadviseur voor de verdere afstemming. Kan jij me 
een paar regels toesturen met de stand van zaken en de planning (wanneer wij de 
signalen denken onderzocht te hebben)? 
Dan zorg ik dat de nota wordt aangevuld. 
Alvast bedankt! 
Groeten, 10 2  e 

Van:10_2.e 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag tb februari 2017 13:22 
Aan: 10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: i-w: Nota aan DG over ATM 
Hoi 10.2.e 
Zie mijn mailtje aan 10.2.e 
Groetjes, 
10.2.e 
Van: 10.2.e 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag tts reoruan 2017 11:59 
Aan:10.2.e 	(WVL) 
CC: lu.z.e 	(wvt..); 10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: Nota aan DG over A 



Beste 10.2.é 
In ons gespr'ek vorige week gaf je aan dat een nota aan de DG Rijkswaterstaat wordt 
voorbereid over de problemen met zand, afkomstig van thermische reinigers. 
Ik neem aan dat je daarin ook meldt dat de ILT hier diverse signalen over binnen heeft 
gekregen en deze momenteel vanuit haar rol verder onderzoekt. 
Wij willen gelijktijdig met jullie ook onze IG inlichten over de problematiek en onze rol 
en in gang gezette toezichtacties. 
Het lijkt mij handig om inhoudelijk op elkaar afgestemde nota's gelijktijdig te sturen 
naar beiden. 



Van: 	 10.2.e 
Aan: 	10.2.e 	 u;10_a 	2 e 

110 2.e  - 1;10  2 e 	nt 
Onderwerp: 	FW: bijdrage ILT aan nota ATM-zand 
Datum: 	dinsdag 7 maart 201712:05:21 
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10 2 e 	us; 10.2.e 

Collega's, 
Vanochtend heb ik 10.2.é de collega bij RWS die de nota voor de bewindspersonen zal 
opstellen, gesproken. 
Et is nog niet helemaal duidelijk wanneer deze nota uitgaat omdat er eerst nog een 
interne nota over deze situatie bij de DG-RWS ligt (waarin voorgesteld wordt de 
bewindspersonen te informeren). 
Hieronder de bijdrage zoals ik die naar:102-e heb gestuurd. Mocht de doorlooptijd van 
de nota bij RWS nog enige tijd op zich laten wachten dan kunnen we misschien al wat 
meer zeggen over de resultaten van jullie onderzoek. We ontvangen de concept nota 
sowieso nog ter parafering dus er is nog ruimte voor aanpassing. 
Groeten, 10 2.e 
van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonnen: ainsaag / maart 2017 12:01 
Aan: 10.2.e 	(BS) 
Onderwerp: Dijorage ILT aan nota ATM-zand 
Hallo 10.2.e 
Zoals zojuist besproken hierbij onze bijdrage voor de nota: 
De ILT heeft van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en het Waterschap Vallei en 
Veluwe recent signalen binnengekregen over de milieuproblemen bij de toepassing van 
ATM-zand in de Eemdijk bij Bunschoten. Op dit moment worden deze signalen door de 
ILT onderzocht. Naar verwachting is dit onderzoek binnen drie weken afgerond. U zult 
nader geïnformeerd worden indien de resultaten van het onderzoek daar aanleiding toe 
geven. 
Graag ontvangen wij het concept tzt ter parafering. 
Alvast bedankt. 



- ILT 

RE: Bijpraten ATM 
woensdag 8 maart 2017 09:38:24 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

- 	ILT 
- ILT; [p, 

- ILT  
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Ha f0.2,e 
Zoals (k reeds opmerkte is mijn relaas (slechts) bedoeld als achtergrond info en is de 
kwalibo relevantie beperkt. 
Je kunt er hooguit twee algemene noties uitvissen: 

- Het economisch/financieel en daarmee politiek belang neemt toe als er één (of 
meerdere) reinigers serieuze afzetproblemen hebben. ILT moet dus op zijn tellen 
passen, goed beslagen ten ijs komen en geen (juridische) steken laten vallen. 
Bovendien: een kat in nood maakt soms rare sprongen. 

- De info over het materiaal van Reko duidt op het eerste gezicht ook op 
inconsistentie in de normering met als gevolg (mogelijk) creatief gedrag met 
MHV's. Hier kun / hoef je dus niets mee ikv het ATM-onderzoek. 

Het is dus puur ter kleuring en laat je er niet door afleiden. Zoals ik eerder aangaf moet 
de focus van ons onderzoek blijven liggen op mogelijke Kwalibo-overtredingen (ie 
artikelen 16 en 18 i.r.t protocollen 7510 en 9335-2). In de kern zoeken we antwoord op 
de volgende vragen: wie zijn (mogelijke) overtreders van welke Kwalibo-bepaling en 
welke vervolgstappen zijn nodig om het bewijs daarvoor rond te krijgen (en is er een 
reële kans dat het ook lukt)? Eventuele bijvangst - zoals gebrekkige regelgeving - kan 
worden beschreven en geadresseerd aan de juiste instantie (ander BG en/of 
toezichtsignaal). 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzon 	 maart 2017 18:14 
Aan: 10. 	 - ILT' 1 
Onderwerp: 	ijpraten A i M 
10 2 e . 

Wat heeft dit voor invloed op onze gesprekken met MvO en ATM? 
Zijn er nog aspecten waar we iets mee moeten? 

Groeten, 

Sent with Good (www.good.com)  

	Original Message 	 
From:10,2.e 	- ILT 
Sent: Tuesday, March 07, 2017 05:50 PM W. Europe Standard Time 
To 	 ILT; 10 2.e 	- ILT; 
ILT 
Cc: 
Subject: RE: Bijpraten ATM 

10.2.e 

- ILT 

- ILT 



Ter info het volgende. 

Vanmiddag heb ik de projectgroep grondstromen regio Utrecht bezocht (10.2.e 
i). De RUD Utrecht (10.2.-6 , en het Waterschap Vallei en Veluwe . 	. 

(10.2.e gaven een update van de casus ATM / MvO /10.2.e 	irt de toepassing in 
Bunschoten. 

Vooralsnog is de kwalibo-relevantie beperkt, maar ik wilde het jullie als achtergrond info 
niet onthouden. 

- Naar verluidt ligt de reiniger van ATM stil, omdat men het gereinigde materiaal niet 
kwijt kan. 

- Bij MvO ligt 9 miljoen m3 opgeslagen. 

- In Bunschoten zijn de sloten gebaggerd waarin het ATM-zand is uitgespoeld. ATM wil 
het (ingedroogde) spul niet terug hebben omdat ze het niet zouden kunnen reinigen?! 

- De dijk (landzijde) is niet stabiel. Er komen bulten op en scheuren in. Vermoedelijke 
oorzaak is de inwerking van de hoge pH op het veen. Deze pH heeft mogelijk ook invloed 
op de mobiliteit van metalen. 

- Ik begreep dat er vanuit onze vakgroep HWV contact is geweest met het Waterschap. 
@I• O 2 e klopt dat? 

- In het gereinigde zand zijn vluchtige stoffen aangetroffen. Dit duidt op een onvolledige 
reiniging (of naderhand mengen / omkatten). 

10.2.e 	van de OFGV vertelde het volgende: 

- In Dronten is 'Eco-filler Grof' als bouwstof (dus terug neembaar ed.) toegepast in een 
wegfundering. Het materiaal ziet er uit als kolengruis / zwarte-korrelige grond. 

- Dit spul is afkomstig van de TAG-reiniging van Reko en wordt geleverd onder de BRL 
2506. Op het certificaat staat 'speciaal recycling granulaat'. Ik vraag mij af of het 
certificaat hiermee niet te ver wordt opgerekt en te ver af is komen te staan van de BRL 
2506. 

- Mogelijk valt het materiaal nu ook in de categorie End-of-waste. 

- Als het goed is (...) voldoet dit materiaal dus wel aan de emissienorm voor sulfaat 
(1730 mg/kg ds). OFGV overweegt een controle bemonstering. 

- 10.2.e gaat na of dit hetzelfde materiaal is als waarover de ODR deze zomer kritische 
vragen stelde ivm een beoogde GBT toepassing in Tiel. 

- Eco-filler grof is ook aangeboden aan de RUD Utrecht als toepassing in een GBT. Het 
zou dan als grond bestempeld (moeten) worden, aangezien het materiaal onderdel 
wordt van de bodem. In dit geval zou sulfaat dus niet zijn genormeerd. Mogelijk dat de 
GBT nu ineens geen GBT meer is, maar een functionele (?) toepassing van een 
bouwstof. Een vreemde gang van zaken. 

Groeten, 

10.2e 

Van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: dinsdag 7 maart 2017 12:43 



- ILT; 10.2.e 	- ILT; 10.2.e Aan:10.2.e 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Bijpraten ATM 

Hoi 10.2.e 

Het lijkt me toch goed komende maandag even de stand van zaken te bespreken 1O.2: 
is er niet maar ik heb met10,21 besproken dat het ook zonder hem kan. 

van:10.2.e 	- ILT 
Verzonden: dinsdag 7 maart 2017 11:56 
Aan: 10.2,e 	- ILT; 10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: RE: Bijpraten ATM 

Hoi ri02-91  

Ik zou je komende maandag wel bij kunnen praten, maar wellicht beter als wij onze 
bezoekjes hebben afgerond? Dan hebben 10.21 en ik een scherp beeld hoe e.e.a. echt is 
gegaan en in elkaar zit. 

Gezien de eerste reacties bij het maken van de afspraken kan het nog alle kanten uit 
schieten. Het zal dan naar alle waarschijnlijkheid een voorlopige "tussenstand" zijn. Ik 
hoor het wel! 

Groetjes, 

10.2.e 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: dinsdag 7 maart 2017 10:44 
Aan:10.2.e 	- ILT 
CC:10.2.e 	 - ILT 
Onderwerp: Geweigerd: Bijpraten ATM 
Tijd: maandag 13 maart 2017 14:30-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen. 
Locatie: GVRW 



10.2.e 

Ik ben maandag niet in Utrecht maar heb afspraken voor Grond & Wet. 

Dinsdag 14 maart gaan 10.2.e en ik naar ATM 

Donderdag 16 maart ben ik in Utrecht. Als jullie dan ook kunnen is dat misschien een 
optie. 

Dan hebben we de gesprekken met 10.2.e 
moment zijn. 

Andere optie is dat jullie zonder mij bijpraten. 

Groeten, 

10.2.e 

MvO en ATM gehad, dus dat zou een mooi 



36 

Van: 	 10 2 e 	 _lu 
Aan: 	 10 2 e 	..iLi 
Cc: 	 102.e 	1J; '10 2 e 	_.--11-1 
Onderwerp: 	RE: Vragen ATM/Zand Martens en Van Oord 
Datum: 	donderdag 16 maart 2017 13:03:31 
Bijlagen: 	aaptwoording van wagen aan ILT vanuit Oaprif 

Hoi I0•,0 hierbij de concept-mail en concept-antwoorden. Ik iaat het initiatief 
voor dit gesprek bij het Waterschap en de RUD Utrecht. 
Beste !-?.g1_, 
Hierbij een antwoord op de 5 door jou gestelde vragen. 
Verder heb je verzocht om een overleg tussen het Waterschap Vallei en Veluwe, de RUD 
Utrecht en de ILT over de verdere aanpak van deze zaak. 
Van onze kant bestaat ook de behoefte om met de diverse bevoegde gezagen die bij 
deze zaak betrokken zijn af te stemmen. Ik ga er dan ook van uit dat waterschap Vallei 
en Veluwe alleen vanuit zijn bevoegd gezag rol bij dit gesprek vertegenwoordigd is. 
Van ot ze kar1 	 _.bil dit Gesprek aanwezig zijn. 

Van:10.2.e' [mailtoI0.2,d@Vallei-Veluwe.nl] 
Verzonden: maandag 13 maart 2017 15:43 
Aan:10.2,e 	 - ILT 
cc:10.2.e 	- 
Onderwerp: Kt: vragen Al ingand menens en Van Oord 
Beste 10.2.0,, 
N.a.v.'je-  toelichting van zojuist dat jullie geen partij zijn in kader van onderzoek naar 
aansprakelijkheid; 
Wij zullen dit intern overleggen, voor ons zijn de gevraagde gegevens zeer relevant. 
Ik zou graag wei op zeer korte termijn antwoord willen hebben op vraag 2 en vraag 5. Het gaat 
er ons in deze vragen om hoe (in algemene zin) certificering in elkaar steekt en de zorgplicht in 
de certificering. 
Ook gelet op je toezegging "binnenkort" te reageren. 
Alvast bedankt 

Van:10.2.e 	 - ILT [mailto10.2.e '(allLenT.nl]  
Verzonden: donderdag 15 december 2016 13:13 
Aan:10.2.e 	'PVallei-Veluwe.nl>  
CC: 10.2.e 	it310.2.e 
Onderwerp: FW: Vragen ATM/Zand Martens en Van Oord 
Beste -17.4«, 
Dank aiVa-st. Er wordt in ieder geval een gevolg gegeven aan jouw signaal. Voor zover 
het nu kan zal je binnenkort antwoord krijgen op jouw vragen, een paar ervan zullen 

as later beantwoord  kunnen worden als wij bij ATM/Martens en Van Oord zijn geweest. 



Van: 0.2.e [maiito:10- 2.ecuvailei-veluvve.ni]  
Verzonden: donderdag 15 december 2016 11:45 
Aan: 10.2:>: 	 - ILT 
CC: WenDijKverbetering 
Onderwerp: RE: Vragen ATM/Zand Martens en Van Oord 
Beste 10.2.e 
Hierbij mijn vragen aanvullend (bijlage). 
Als het goed is heb je ook een partijkeuring gekregen met certificaten daarachter en een 
indicatief bodemonderzoek, dit betrof een vergelijking met andere grondlagen. 
Zoals telefonisch besproken. Mijn rol is die van opdrachtgever voor het project en vanuit die rol 
hebben wij opdrachtnemer gemandateerd om dit soort zaken met bevoegd gezag af te 
stemmen en meldingen te doen. 
Daarnaast hebben wij ook een rol als bevoegd gezag voor aangrenzend oppervlaktewater als 
waterkwaliteitsbeheerder. Contactpersoon is 10.2.e 	- 	(zie cc). 
Vanwege de grootschalige bodemtoepassing is de RUD echter degene die hierin als 
coordinerend bevoegd gezag optreedt richting Liebrechts en mij als opdrachtgever. 
Verder is voor ons de aannemer en leverancier 1 partij, omdat de toepassing GBT een keuze is 
geweest van de aannemer zelf en wij dit niet expliciet hebben voorgeschreven of goedgekeurd. 
Onze randvoorwaarde was namelijk contractueel gezien de goedkeuring van bevoegd gezag. 
Op dit moment erkent de aannemer geen aansprakelijkheid en zijn wij daarmee aanspreekpunt 
voor bevoegd gezag. Gelet op belang hebben wij als opdrachtgever dit ook naar ons toe 
getrokken. 
Voor de monitoring grondwater hebben wij een onafhankelijke partij geselecteerd (B-ware). 

Van:10 2 	 - ILT [naailto  10.2.e 
Verzonden: donderdag 15 december 2016 9:37 

Aan: "0. •  @Vallei-Veluwe.nl> 

Onderwerp: Vragen ATM/Zand Martens en Van Oord 
Beste 
Hierbij mijn contactaeaevens! 

RILenT.nij 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd 
afvalwater in het gebied tussen IJssel, Neden-ijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en 
vernieuwen zijn essentieel in ons werk. 

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd 
afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en 
vernieuwen zijn essentieel in ons werk. 
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Vragen ILT: 

1) Klopt het dat de regelgeving rond 2007 is veranderd en de bepalingen zorgplicht, bijv. 
artikel 7 BBK, destijds van kracht zijn geworden t.a.v. TGG toepassingen en deze zorgplicht 
primair bij leverancier ligt (o.a. in BRL bepalingen). Waren de problemen met anionen voor 
2007 bekend bij ATM? 
Voor deze eerste vraag verwijs ik naar Bodemplus. De tweede vraag is onderwerp van 
onderzoek. 

2) Klopt het dat o.a. BRL 7510 van toepassing is op proces ATM Moerdijk en dat er in de buurt 
van grond en oppervlaktewater aanvullend moet worden getoetst op anionen (sulfaat, 
fluoride, bromide, enz.) door toepasser. Dit onverlet dat op productcertificaat wordt 
verwezen naar BRL 9335-1 en BRL 9335-2. 
Op dit moment wordt onderzocht of ATM conform Brl 7510 TGG produceert en conform BrI 
9335 levert. Aanvullende toetsing op anionen maakt onderdeel van uit van dit onderzoek. 

3) Gelet op de tekst in de BRL 7510, zijn er in het verleden partijkeuringen gedaan op het 
vrijkomend product TTG, zijn deze partijkeuringen beschikbaar bij ILT, is hieruit af te leiden 
dat anionen verhoogd aanwezig zijn in TTG. 
Hiervan zijn bij de ILT geen exemplaren aanwezig. 

4) Op welke wijze wordt de uitgaande productstroom stroom van ATM Moerdijk richting 
Martens en van Oord gecontroleerd. Zijn er in deze controle (van ATM of ILT) verhoogde 
parameters gevonden m.b.t. anionen. 
Op dit moment onderzoekt de ILT of de productie en controle conform de Brl 7510 wordt 
uitgevoerd. 

5) Wat is de reikwijdte van de zorglicht ten aanzien van leverancier, tussenleverancier en 
toepasser t.a.v. de toepassing op locatie naar mening ILT. 
Elke betrokken speler in de keten van productie tot en met de toepassing heeft vanuit zijn 
of haar (wettelijke) rol min of meer een verantwoordelijkheid in relatie tot de zorgplicht 
zoals opgenomen in de WM. De ILT onderzoekt vanuit haar bevoegd gezag-rol in hoeverre 
de spelers die onder erkenning werkzaamheden uitvoeren, dit conform de daarvoor 
geldende regels hebben gedaan in relatie tot de (milieuhygiënische) toepassing bij 
Bunschoten. Voor de (melding van) de toepassing is de ILT geen bevoegd gezag en kan 
daar ook geen uitspraken over doen. 



Van: 	 10 2 é  
Aan: 	 0.t.e 	.IU 
cc: 	10.2.e 	- ii-r;in  9 P t 	_TIJ 
Onderwerp: 	RE: Vragen ATM/Zand Martens en Van Oord 
Datum: 	donderdag 16 maart 2017 14:27:30 
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Hoi 10.2.e 
FPn" paar kleine aanvullingen op de beantwoording van de vragen. 
Bij vraag 2 zou ik zeggen dat "De noodzaak, op grond van de kwalibo regelgeving, 
anionen aanvullend te toetsen maakt onderdeel uit van dit onderzoek". 
Vraag 3 zou ik wat aanvullen: "Hiervan zijn bij de ILT geen partijkeuringen aanwezig. 
Mogelijk zijn er partijkeuringen gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Bodem+. 
Dit kunt u navragen bij B+." 
Het antwoord op vraag 5 zou ik iets anders formuleren: "Ik begrijp dat u vraagt naar de 
reikwijdte van artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit. De zorgplicht die in dit artikel is 
vastgelegd richt zich alleen tot degene die de bouwstof, grond of baggerspecie toepast. 
Het ILT onderzoek richt zich daarom niet op mogelijke strijdigheid met artikel 7. In het 
onderzoek wordt wel artikel 16 Bbk betrokken. De Rad van State heeft namelijk 
bepaald dat wanneer de aangewezen werkzaamheid in strijd met de beoordelingsrichtlijn 
wordt uitgevoerd en de normen die daarin zijn opgenomen duidelijk zijn het resultaat 
van de werkzaamheid (b.v. de milieuhygienische verklaring) niet aan een ander mag 
worden verstrekt." 
Het mailtieis ,Drima 
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Van: 	 10 2 e 
Aan: 	 10 2 e 
cc: 	10 2 e 	...Ju • 
Onderwerp: 	RE: Verslag overeg met ATM d.d.14-3-2017 
Datum: 	maandag 20 maart 2017 16:47:46 
Bijlagen: 	Verslaa overex met ATM d d 14-3-7017  

Hoi 10-2,0 en 10.2.el 
Zie mijn aanvullingen en opmerkingen. Hopelijk kunnen jullie hiermee uit de voeten. 

van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: vrijaag 1/ maart 2u1714:15 
Aan: 10.2.e 	) - ILT 
CC: 10.2.e 	- ILT 
Onderwerp: verslag overeg met ATM d.d.14-3-2017 
Hoi 10 2 e  
Zou jij jouw fameuze blik op dit verslag en de vragen kunnen werpen? 
10.2.e en ik wille dit uiterlijk maandag versturen. 
Onze grote dank alvast! 
Groet, 
10.2.e 
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- ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp:  

@mvogroep.n11 
dinsdag 1 	2017 le 3 
111111~1.111 - ILT 

- ILT; 

miMillesl  .: ars ag gaspre 0 iaad 2017 

- ILT; 

Geachte 

Hartelijk dank voor uw verslag van het gesprek op 10 maart jl. Namens 	 laat ik u weten dat wij 1 
aanvulling hebben op het verslag. Het betreft een aanvulling in de tweede alinea van 'Opmerkingen Mv0'. Onze 
aanvulling treft u hieronder cursief weergegeven. 

ATM doet steekproeven, daar krijgt Mv0 de gegevens van. Deze bevestigen altijd dat het product voldoet aan de 
milieuhygiënische criteria van de BRL 9335 en het Bbk. De steekproeven bevestigen dat het materiaal voldoet aan de 
kwaliteitsklasse industrie en dat het materiaal geschikt is voor verwerking in grootschalige toepassing. Dit staat 
letter* op het certificaat. Door Mv0 worden onder de BRL 9335 geen (aanvullende) analyses verricht. 

Verder kunnen wij akkoord gaan met het verslag. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

>>> 	 - ILT" 
	

(aILenT.nl> 16-03-2017 11:26 >>> 
Geachte 	 r 

Hierbij het verslag van ons gesprek van vorige week vrijdag. 
Zoals besproken verzoek ik u het verslag eventueel aan te vullen en te corrigeren op onjuistheden. 
Daarnaast verzoek ik u de antwoorden op onze vragen en de gevraagde informatie uiterlijk 24 maart 
2017 te leveren. 

Met vriendelijke groet, 

1 



Dit bericht kan informatie iatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de aeadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venvijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten, 

This message may cor•,tain inioimation that is not intended for you. If you are not the addiessee or if this message was sent t 	by mistake, you are 
requested to infonn the sender and delete the message, The State accepts no iiability for darnage of any kind resultina trom the risks inherent in the 
electronic transmission of massages. 

2 
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Van: 	 10.2.e 	- ILT 
Aan: 	 1 0.2.e  	- ILT 
Onderwerp: 	Aangepast verslag gesprek Liebregts 
Datum: 	woensdag 22 maart 2017 10:22:25 
Bijlagen: 	Verslag gesprek ILT en Liebregts 07-03-2017 v3 oprn!0 ,1  verwerkt.docx 

Hoi 10.2.e 
Hierbij het aangepaste verslag van het gesprek met Liebregts. Ik heb op opmerkingen 
van w" overgenomen en verwerkt. 
Als je het verslag naar 10.2.e 	stuurt moet je in de mail de tekst aanpassen 
t.o.v de mails naar ATM en Mv0. Met Liebregts hadden we nog niet afgesproken dat we 
een verslaa zouden maken. Wel dat we ze op de hoogte zouden houden. 

10.2.e 
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Gesprek ILT met F.L. Liebregts BV 07-03-2017 

In dit verslag zijn kort de belangrijkste punten uit het gesprek weergegeven. 

Aa nVveziq  
F.L. Liebregts BV a ; Financieel Directeur FL Groep 

lliredriffsleider•milieu 

ILT 

Doel gesprek 
ILT heeft een bodemsignaal binnen gekregen over problemen met de toepassing van ATM-zand in 
de Eemdijk nabij Bunschoten. Dit ATM-zand is door de firma Liebregts toegepast. Het ATM-zand is 
aan Liebregts geleverd door Martens en Van Oord (MvO) onder certificaat en erkenning in het 
kader van de BRL 9335. De ILT richt zich op de Kwalibo aspecten waarbij de focus primair ligt op 
het handelen conform de beoordelingsrichtlijnen. 

De ILT wil in dit kader inzicht krijgen in de volgende aspecten: 
• Welke informatie/gegevens heeft Liebregts van MvO vooraf gekregen over de geleverde 

partij? 
• Heeft MvO naast de certificaten en het grondbewijs op grond van de BRL 9335 ook nog 

andere informatie aangeleverd over de milieuhygiënische kwaliteit van het zand? 
• Hoe is het ATM-zand aangeleverd en toegepast? 
• Heeft Liebregts na het ontstaan van de problemen met de partij nog aanvullende informatie 

van MvO gekregen? 

Opmerkingen Liebregts  
Liebregts heeft in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe het ATM-zand toegepast. Het 
ATM-zand is door MvO onder certificaat (BRL 9335) aan Liebregts geleverd. 

In de mail van de ILT van 23-02-2017 staat vermeld dat het toegepaste zand tot milieuhygiënische 
problemen heeft geleid als gevolg van uitloging van met name sulfaat. 
Sulfaat is voor grond echter niet genormeerd. Wel voor niet vormgegeven bouwstoffen. Als je het 
sulfaatgehalte daarmee vergelijkt dan zijn de gehalten relatief hoog. 

MvO is een gerenommeerd bedrijf. Het ATM-zand is geleverd met een productcertificaat. Dat moet 
voldoende borging zijn om het te kunnen toepassen. Naast het standaard pakket zijn geen andere 
gegevens verstrekt. De certificaten en het grondbewijs die opgenomen zijn in het rapport van 
Bodex van 06-12-2016 zijn het uitgangspunt. MvO heeft vooraf geen aanvullende informatie 
verstrekt. 

MvO heeft het ATM-zand per schip geleverd. Daarna heeft Liebregts het per as verder vervoerd in 
de periode van 11 april tot 6 juni 2016. Liebregts heeft de melding in het kader van het Bbk 
ingediend. Deze melding is beoordeeld door de gemeente Bunschoten. 

De opdrachtgever heeft binnen de aanbesteding ruimte gegeven om thermisch gereinigde grond te 
gebruiken. Ook hebben ze aangegeven waar het wel en niet toegepast kon worden. Liebregts heeft 
over de toepassing steeds afgestemd met de opdrachtgever. 

Door een stortbui is een deel van het ATM-zand uitgespoeld naar de sloot. In overleg met de 
opdrachtgever heeft Liebregts de uitgespoelde grond verwijderd. Ook zijn de watergangen 
doorgespoeld om de hoge concentraties te verlagen. Liebregts heeft hiervoor de pomp ter 
beschikking gesteld. 

De klager (een veehouder) legde een koppeling tussen het toegepaste ATM-zand en de sterfte van 
zijn vee. De klager heeft watermonsters van de sloot laten onderzoeken. Liebregts heeft zelf ook 
monsters laten onderzoeken. De resultaten kwamen overeen. In het water zaten afwijkende stoffen 
zoals sulfaat. Idee van Liebregts was aantonen dat deze stoffen niet uit het ATM-zand komen. 

De RUD is er toen ook bij betrokken en heeft ook de resultaten van de aanvullende onderzoeken 
gekregen. 
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Na indicatief onderzoek van het ATM-zand bleek dat hierin ook sulfaat aanwezig was. Liebregts had 
dat niet verwacht. Wat levert MvO nu? 
De opdrachtgever zat ook op een ander spoor. De toepassing ligt in het veenweide gebied. In veen 
zit ook sulfaat. Het samenpersen kan ook effect hebben. 

De partijkeuring (rapport Bodex 09-12-2016) is pas later uitgevoerd. 

Liebregts heeft toen vragen gesteld aan MvO. Met de milieucontactpersoon van MvO is naar het 
probleem gekeken. MvO heeft toen de resultaten van een steekproef laten zien. Hieruit bleek dat 
er ook sulfaat in het ATM-zand zit. 

Liebregts is door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld en is onder andere aangesproken op haar 
zorgplicht. 

Grondstoffenakkoord circulaire bouwstoffen. Ecofill is daar een ander voorbeeld van. Liebregts past 
alleen circulaire bouwstoffen toe als dat is toegestaan vanuit een bestek en in overleg met de 
opdrachtgever. 

Opmerkingen ILT 
ILT heeft de beschikking over luchtfoto's van de aanvoer en toepassing van het ATM-zand. Hierop 
is te zien dat een deel van de partij wit is uitgeslagen. Uit informatie verkregen na het overleg met 
Liebregts blijkt dat de witte uitslag waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het toepassen van een 
korstvormer om verstuiving van het ATM-zand te voorkomen. 

Afspraken  
De ILT zal Liebregts informeren over de voortgang van de inspectie. Daarbij merkt de ILT 
volledigheidshalve op dat de inspectie zich richt op de naleving van de BRL 9335 en de BRL 7500. 
De concrete inspectieresultaten zullen daarom worden toegezonden aan de hiervoor erkende 
bedrijven die in het onderzoek zijn betrokken. 

De ILT mailt de luchtfoto's naar Liebregts. 

De communicatie met de ILT loopt via 

Het is mogelijk dat er in het vervolg van het onderzoek nog aanvullende vragen opkomen. In dat 
geval neemt de ILT opnieuw contact op met Liebregts. 

De ILT hoort graag of Liebregts zich in de inhoud van het verslag kan vinden. Eventuele 
opmerkingen of aanvullingen ontvangt de ILT graag uiterlijk op 28 maart 2017 



vrij 

- ILT 

-ILT 
maart 2017 8:38 

anvu en• e in ormatte 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

- ILT; - ILT; - ILT; 
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51"422225""g1M 
 ILT 

Geachte 

Bedankt voor het toezenden van de aanvullende informatie. We gaan het bestuderen en als we nog 
vragen hebben dan nemen we contact met MvO op. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 111111~~111111111~@mvogroep.n11  
VerzormIen: donderdag 23 maart 2017 10:34 
Aan: 	 - ILT 
CC: 

Onderwerp: Aanvullende informatie 

Geachte ;:j:,:ttr 	'S». 

Conform uw verzoek in het gespreksverslag van 10 maart jI., stuur ik u hierbij namens mijn collega's de aanvullende 
informatie toe. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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1~11111.  - ILT 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: 	al!~ 2 7 858 
Aan: 	 @fl-groep.n1' 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: 	g~met ILT d.d. 7-3-2017 
Bijlagen: 	 Verslag gesprek ILT en Liebregts 07-03-2017.pdf 

Geachte 

Bijgaand het verslag van ons gesprek van 7 maart 2017. Graag verneem ik uiterlijk 31 maart van u of 
u er mee in kan stemmen. 

Met vriendelijke groet, 



INENINM  1LT  
Van: 	 @fl-groep.nil 
Verzonden: 	vrijdag 	2017 14:06 
Aan: 	 11111111.111111”,iiii - ILT CC: 
Onderwerp: 	1111~rek ILT 

1.̂  Bijlagen: 	 Reactie op gespreksverslag 11.pdf 

Geachte 

In bijgevoegde memo treft u onze reactie aan op uw verslag. 

Voor straks alvast een fijn weekend gewenst. 

De informatie in dit e- mailbericht en in alle eentnnt4 bijgesloten bestan&a is, vcrzreliU en i e:echtelijk beseherind. Dit 
beri.:;hti uirrersd h.stemd l'CrCE de geadresseerde. Wanneer u dit bericht ins 	beet.en; vangen, steilen wij bet op zeer prijs 
a[s. ode afzender oorniddeitillz op de hoogte brengi en dit bericht, 	sn 111.13 e tneie bijln erjer kopieéri.slizer.t verwijderd. 
Toezang tot dit ber;eht en alle evendode bijtonen &var een ieder. 'aniet dan de bedoelde 	eeide. is riail•enint.iofd. Ait u niet 
de bedoelde ,,...eadre.s.seerde bent. wijzen wij n er nadruk.' elijk op dal leder nelmuik, openbaring, reproductie en/of distributie vair dit 
bericht en alle bijgesloten ixt stancieti, dart wel ietkie andere arge van niet vertrouwelijk handelen, abso;unt verboden is. en mogelijk 
onwettig! 

ren h2ltdel,adasla van ikank. Liebregts 11V.,ingeschreven in lel haridelsrezigni (Brabartl) 'ander non 	18111f, 19K 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

2 



Van: 
Verzonden: dinsdag 4 april 2017 8:07 
Aan: 	 - ILT 

@mvogroep.nl] 
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- ILT 

- ILT 
~ 17 8:10 

~muitende informatie 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Geachte 

Bedankt voor de aanvulende info. 

Met vriendelijke groet, 

Onderwerp: Fwd: Betr.: Fwd: Aanvullende informatie 

Geachte MEM, 

We hebben 1 externe audit, het rapport hiervan treft u in de bijlage. 

Met vriendelijke groet, 
Xi 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:' 1110 - ILT" 
Datum: 31 maart 2017 10:51:23 CEST 
Aan: '51"11.311111111~Pmvocroeo.nl> 
Kopie: "1- ILT 
ILT 
Onderwerp: Antw.:• Aanvullende informatie • 

Geachte 

Naar aanleiding van de aanvullende informatie ontvang ik graag nog de 
laatste 2 externe audit rapporten (zie onderstaande gele arcering). 

• De ILT ontvangt graag documenten waaruit blijkt hoe MvO de 
eisen uit de BRL 9335 invult met betrekking tot de levering van 
het ATM-zand onder certificaat. Zoals onder meer de geldende 
versie van het kwaliteitssysteem/handboek ten tijde van de 

1 



levering van de partij. Ook ontvangt de ILT graag e laatste 
externe audit rapporten van de CI waarbij dit onderwerp bekeken 
is. 

Het zou fijn zijn als u deze aanvullende informatie maandag 3 april kunt 
mailen. 

Met vriendelijke groet, 



- ILT 
MenigliMMIMpri 201710:02 

Van: 
Verzonden: 
Aan:  
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: 	 T ers ag gesprek met ILT d.d. 7-3-2017 
Bijlagen: 	 Verslag gesprek ILT en Liebregts 07-03-2017.pdt Luchttoto's.docx 
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Geachte 

Dank voor de opmerkingen op het gespreksverslag, deze zijn verwerkt (zie bijgaand verslag). 
Verder heb ik de luchtfoto's toegevoegd waar in het verslag naar wordt verwezen. 

Met deze wijzigingen vertrouw ik er op dat u akkoord kan gaan met het gespreksverslag. Voor de 
goede orde verzoek ik u dit nog aan te geven. 

Met vriendelijke groet, 
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Gesprek ILT met F.L. Liebregts BV 07-03-2017 

In dit verslag zijn kort de belangrijkste punten uit het gesprek weergegeven. 

Aanwezig  
F.L. Liebregts BV 

Financieel Directeur FL Groep 
; Bedrijfsleider milieu 

ILT 

Doel gesprek 
ILT heeft een bodemsignaal binnen gekregen over problemen met de toepassing van ATM-zand in 
de Eemdijk nabij Bunschoten. Dit ATM-zand is door de firma Liebregts toegepast. Het ATM-zand is 
aan Liebregts geleverd door Martens en Van Oord (MvO) onder certificaat en erkenning in het 
kader van de BRL 9335. De ILT richt zich op de Kwalibo aspecten waarbij de focus primair ligt op 
het handelen conform de beoordelingsrichtlijnen. 

De ILT wil in dit kader inzicht krijgen in de volgende aspecten: 
• Welke informatie/gegevens heeft Liebregts van MvO vooraf gekregen over de geleverde 

partij? 
• Heeft MvO naast de certificaten en het grondbewijs ook nog andere informatie 

aangeleverd? 
• Hoe is het ATM-zand aangeleverd en toegepast? 
• Heeft Liebregts na het ontstaan van de problemen met de partij nog aanvullende informatie 

van MvO gekregen? 

Opmerkingen Liebregts  
Liebregts heeft in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe het ATM-zand toegepast. Het 
ATM-zand is door MvO onder certificaat (BRL 9335) aan Liebregts geleverd. 

In de mail van de ILT van 23-02-2017 staat vermeld dat het toegepaste zand tot milieuhygiënische 
problemen heeft geleid als gevolg van uitloging van met name sulfaat. 
Sulfaat is voor grond echter niet genormeerd. Wel voor niet vormgegeven bouwstoffen. Als je het 
sulfaatgehalte daarmee vergelijkt dan zijn de gehalten relatief hoog. 

MvO is een gerenommeerd bedrijf. Het ATM-zand is geleverd met een NL BSB productcertificaat. 
Het systeem van kwaliteitsborging rond het productcertificaat moet voldoende borging zijn om het 
te kunnen toepassen. Bovendien wordt thermisch gereinigde grond al jaren toegepast en is het een 
heel gangbaar materiaal in de GWW. Naast dat op het certificaat aangegeven is dat het materiaal is 
onderzocht op het standaardpakket zijn vooraf (hiervan) geen inhoudelijke analyseresultaten 
aangeleverd. Liebregts had dan ook geen reden om aan te nemen dat andere stoffen aanwezig 
konden zijn dan (normaal gesproken standaard) onderzocht worden. Vooraf is een 
opdrachtbevestiging met algemene verkoop,- en levervoorwaarden, een infoblad met zeefanalyse 
NEN-EN 933-1 en een NL BSB Productcertificaat aan Liebregts verstrekt. MvO heeft vooraf geen 
andere, aanvullende informatie verstrekt. 

MvO heeft het ATM-zand per schip geleverd. Daarna heeft Liebregts het per as verder vervoerd in 
de periode van 11 april tot 6 juni 2016. Liebregts heeft de melding in het kader van het Bbk 
ingediend. Deze melding is beoordeeld door de RUD Utrecht namens de gemeente Bunschoten. 

De opdrachtgever heeft binnen de aanbesteding ruimte gegeven om thermisch gereinigde grond te 
gebruiken. Ook hebben ze aangegeven waar het wel en niet toegepast kon worden. Liebregts heeft 
over de toepassing steeds afgestemd met de opdrachtgever. 

Door een stortbui is een deel van het ATM-zand uitgespoeld naar de sloot. In overleg met de 
opdrachtgever heeft Liebregts de uitgespoelde grond verwijderd. Ook zijn de watergangen 
doorgespoeld om de hoge concentraties te verlagen. Liebregts heeft hiervoor de pomp ter 
beschikking gesteld. 

De klager (een veehouder) legde een koppeling tussen het toegepaste ATM-zand en de sterfte van 
zijn vee. De klager heeft watermonsters van de sloot laten onderzoeken. Liebregts heeft zelf ook 
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monsters laten onderzoeken. De resultaten kwamen overeen. In het water zaten afwijkende stoffen 
zoals sulfaat. Idee van Liebregts was aantonen dat deze stoffen niet uit het ATM-zand komen. 

De RUD is er toen ook bij betrokken en heeft ook de resultaten van de aanvullende onderzoeken 
gekregen. 
Na indicatief onderzoek van het ATM-zand bleek dat hierin ook sulfaat aanwezig was. Liebregts had 
dat niet verwacht. Wat levert MvO nu? 
De opdrachtgever zat ook op een ander spoor. De toepassing ligt in het veenweide gebied. In veen 
zit ook sulfaat. Het samenpersen kan ook effect hebben. 

De partijkeuring (rapport Bodex 09-12-2016) is pas later uitgevoerd. 

Liebregts is door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld en is onder andere aangesproken op haar 
zorgplicht. 

Liebregts past alleen circulaire bouwstoffen toe als dat is toegestaan vanuit een bestek en in 
overleg met de opdrachtgever. Hoe ver reikt de zorgplicht voor Liebregts hierin? 

Opmerkingen ILT  
ILT heeft de beschikking over luchtfoto's van de aanvoer en toepassing van het ATM-zand. Hierop 
is te zien dat een deel van de partij wit is uitgeslagen. Uit informatie verkregen na het overleg met 
Liebregts blijkt dat de witte uitslag waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het toepassen van een 
korstvormer om verstuiving van het ATM-zand te voorkomen. 

Afspraken  
De ILT koppelt het vervolgtraject terug aan Liebregts. Het opstelen van dit verslag is daar een 
onderdeel van. 

De ILT mailt de luchtfoto's naar Liebregts. 

De ILT moet terughoudend zijn met het delen van informatie tussen de verschillende partijen om 
er voor te zorgen dat de privaat rechtelijke belangen van de verschillende partijen niet geschaad 
worden. 

De communicatie met de ILT loopt via 

Het is mogelijk dat er in het vervolg van het onderzoek nog aanvullende vragen opkomen. In dat 
geval neemt de ILT opnieuw contact op met Liebregts. 

De ILT hoort graag of Liebregts zich in de inhoud van het verslag kan vinden. Eventuele 
opmerkingen of aanvullingen ontvangt de ILT graag uiterlijk op 24 maart 2017 
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- ILT 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: 	 vrijdag 7 april 2017 14:07 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	 FW: Verslag gesprek met ILT d.d. 7-3-2017 
Bijlagen: 	 Verslag gesprek ILT en Liebregts 07-03-2017.pdf; Luchtfoto's.docx 

Ik zag in het verslag een zin staan over de reikwijdte van de zorgplicht van Liebregts. Die zin had ik in 
overleg met® uit een eerdere versie gehaald. Heb jij wel de laatste versie gebruikt om de 
aanpassingen in te doen? Volgens mij moeten we met versie nummers en/of data gaan werken 

Groeten, 



1 

Van: 	 102.e 	 ....-ILI 
Aan: 	 10.2.e 	ILI; 102 e 
cc: 	10.2 e 	 _:..11.1 
Onderwerp: 	FW: Thermisch Gereinigde Grond 
Datum: 	woensdag 19 april 2017 12:28:00 
Bijlagen: 	Thermisch Gereinigde Grond pdf 

Hallo 1.OYel 
Heb zojuist 	 weer aan de telefoon gehad. Heb hem in het kort uitgelegd wat het 
sulfaatprobleeM is (geen normering hiervoor voor grond (ATM-zand) maar wel voor niet 
vormgegeven bouwstoffen. De toegepaste grond bij Bunschoten zou als het een niet 
vormgegeven bouwstof zou zijn niet toepasbaar zijn. Heb aangegeven vooral aan te 
geven wat onze rol is in dit dossier. 
Onze rol is om te constateren of er overtredingen zijn begaan door producent en/of 
leverancier en zo nodig handhavend op te treden. De vragen over de omvang van het 
(potentiële) milieuprobleem en de gevolgen zijn voor Rijkswaterstaat en het RIVM. 
Hij was daar al goed mee geholpen en kan daarmee verder! 
Groet, 
10.2.e 
van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: woensdag 19 april 2017 11:26 
Aan: 10.2.e 	 - ILT 
Onderwerp: i-w: I nermiscn bereinigde Grond 
Hallo 10.2.e 
Zoals beloofd 
Bijgaand de Nota Thermisch gereinigde grond. 
Zie onderstaande reactie en vragen van DBO( 1O 2e- 
Ik heb met10.2Ai, afgesproken vanmiddag contact met hem op te nemen inzake de 
bevindingen/opmerkingen van de 
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van: 10.2.e 	(Bs) [mailt0:10-2  e scarws.n1]  
Verzonden: woensdag 19 april zui/ 10:51 
Aan: 10.2.e 	- ILT;10.2.e 	ILT 
Onderwerp: t-w: Nota over thermiscri gereinigde grond 
Hallo  10 2 e 102e 
Zie onderstaande reactie van DBO mbt de STAS. Ik bel even met 10 2  e 
Gr 
102.e 
Van: 10.2.e 	 - DBO [mank')  0,2.e 
Verzonden: dinsdag lts april 2017 11:52 
Aan: 10.2.e 	(Bs); 10.2.e 	(PPO) 
cc: 10.2.e 	- UtiO 
Onderwerp: Nota over thermisch gereinigde grond 
10.2.e/10.2.e 
Dank voor de Nota over thermisch gereinigde grond, die ik in behandeling heb voor de 
Stas. 
Het wordt mij niet duidelijk wat concreet het probleem is. Voor de Stas is 
voornt het milieuaspect van belang. Wat zijn de concrete uitkomsten van het 



oriënterend onderzoek? Dat staat niet in de Nota. De tekst onderaan p. 1 is 
tamelijk omfloerst. Waarom zo voorzichtig? Ik denk dat de bewindspersonen er 
meer aan hebben als er concrete informatie wordt aangeleverd. Als die 
concrete informatie er niet is, dan dat aangeven. 
Idem bovenaan p. 2. Er wordt gesproken over "milieuproblemen", zonder dat 
die nader worden benoemd. Dat wekt, zonder nadere duiding, slechts onrust bij 
de Stas. 
Verder kan ik niet uit de Nota opmaken of DCO op de hoogte is. Dat lijkt me wel 
een voorwaarde. 
Kunnen jullie de Nota OP deze punten aanscherpen? 

van: 10.2.e 	- ILT 
Verzonden: donderdag 13 april 2017 22:25 
Aan: 10.2.e 	- ILT, 40: 	 -ILT 
CC: 1O.2.e 	- ILT;i 02. 	1L 
Onderwerp: i-wd: I nermisch bereinigde irond 
Collega's, 
Bijgevoegd de nota van RWS lubt TGG waar jullie input op hebben geleverd. 
Groet r° 

Verzonden met BlackBeny Work(www.blackberry.com  

Van : Ma 2.e 	(BS)" <10.2.e J@Tws.ni>1  
Verzonden: 13 apr. 2017 16:29 
Aan: [11 0.2.e 	- ILT" 10.2.e 	,@ilent.ni>]  
Onderwerp: [FW: Thennisch Gereinigde Grond] 

Hallo 1O.2.e 
De nota is getekend en vandaag naar DBO gegaan. 
Gr 
10.2.e 

van: 10.2.e 	(Bs) 10.2.e 	@rws.nl>  
Datum: donderdag 13 apr. 2017 15:04 
Aan 10 ze 	(BS) 1 0.2.e 	TWS.nl> 
Onderwerp: Thermisch Gereinigde Grond 

- ILT 



Open het bijgevoegde document. Het werd gescand en aan u verzonden vanaf een multifunctionele printer van 
Xerox. 

Verzonden door: 	 rws nl] 

Meer informatie over Xerox-producten en oplossingen vindt u op http://\ w.xerox.com. 
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Minister en Staatssecretaris 
Postbus 20901 
2500 EX DEN HAAG 

nota ter informatie 
Thermisch Gereinigde Grond 

Inleiding 
Met deze nota informeer ik u over het gegeven dat RWS (voorlopig) geen 
hergebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) toestaat in werken van de 
Rijkswaterstaat. Aanleiding voor deze maatregel is dat in het dijklichaam bij het 
project Perkpolder TGG is verwerkt waarover civiel-, milieu- en gezondheid-
technische vragen zijn ontstaan. 
Naar aanleiding van eenzelfde ervaring bij het Waterschap Vallei en Veluwe heeft 
de ILT een nader onderzoek ingesteld naar de productie en levering van TGG 
teneinde vast te kunnen stellen of deze wordt geproduceerd in overeenstemming 
met de geldende milieunormen. 
Ook RWS heeft inmiddels onderzoek gestart om meer helderheid te verkrijgen 
over de civiel-, milieu- en gezondheid-technische aandachtspunten rond de 
verwerkte TGG. Vanuit de omgeving en/of de media kunnen vragen komen over 
wat er nu speelt. 

In de toelichting ga ik kort in op de situatie en de eerste maatregelen. 

Toelichting 

In het project Perkpolder (Zeeland) is TGG toegepast als ophoogzand in een dijk. 
Alhoewel het materiaal in het project Perkpolder door de leverancier aan de 
opdrachtnemer onder certificaat is geleverd, heeft RWS vanuit haar zorgplicht 
toch gemeend nader onderzoek te moeten laten verrichten door Deltares. 
Dit onderzoek was gericht op de geschiktheid daarvan voor toepassing als 
ophoogzand, maar ook naar de milieu-eigenschappen van het materiaal. Een 
vervolgonderzoek wordt op dit moment uitgevoerd omdat uit het eerste 
oriënterende onderzoek is gebleken: 
• Dat de regelgeving rond gebruik van TGG tot vragen leidt. 
• Dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de civiel technische 
geschiktheid van het materiaal voor toepassing als ophoogzand in dijken. 
• Dat het door de leverancier Afval Terminal Moerdijk (ATM) geleverde en door de 
opdrachtnemer Van Oord, verwerkte TGG mogelijk niet voldeed aan de wettelijke 



eisen op basis waarvan het certificaat voor de productie en levering van deze grond is verleend. 
Hierdoor is zorg ontstaan over mogelijke risico's voor milieu en gezondheid. Dit element wordt 
door de ILT nader onderzocht op basis van de onderstaande casus. 

De kwestie bij Perkpolder staat niet op zich. De ILT heeft van de Regionale Uitvoeringsdienst 
Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe recent signalen binnengekregen over de 
milieuproblemen bij de toepassing van TGG van ATM in de Eemdijk bij Bunschoten. Op dit 
moment wordt door de ILT onderzoek gedaan naar de productie en levering van TGG. Naar 
verwachting is dit onderzoek binnen drie weken afgerond. U zult door de ILT nader 
geïnformeerd worden Indien de resultaten van het onderzoek daar aanleiding toe geven. 

Genomen maatregelen 
Door RWS, hoogwaterbescher mingsprogramma (inclusief de waterschappen) zijn diverse 
maatregelen getroffen waarmee herhaling van dergelijke onwenselijke voorvallen In de 
toekomst voorkomen kan worden: 

Een voorlopig (in afwachting van onderzoeksresultaten) verbod op de toepassing 
van TGG bij RWS werken. 

- Er zijn vervolgonderzoeken door RIVM en Deltares in gang gezet om de risico's bij 
Perkpolder goed in beeld te krijgen. De eerste resultaten daarvan worden verwacht in 
juni 2017. 
Een communicatietraject is voorbereid specifiek voor Perkpolder en generiek voor de 
toepassingen van TGG elders. Dit traject is voor de komende maanden In gang gezet en 
is gericht op zowel de RWS interne organisatie als op de omwonenden, de branche van 
specifieke leveranciers van TGG zoals ATM en de aannemerij. 

- Met de ILT wordt afgestemd over een mogelijk handhavingstraject mocht dit na het 
onderzoek van de ILT bij de situatie van de Waterschap Vallei en Veluwe nodig blijken.. 
Met de branche worden gesprekken gevoerd om in het kader van het lopende 
verbetertraject voor het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) te komen tot duidelijkere 
afspraken en regelgeving. 

Het is voor RWS belangrijk dat het in gang gezette verbetertraject Bbk er toe leidt dat 
problemen als deze in de toekomst niet meer optreden. Het eerder genoemde verbod op 
toepassing van TGG voor RWS werken lijkt versnellend te werken In het gesprek met de 
branche om in het lopende verbetertraject tot betere regelgeving te komen. 
Zodra de verbeterde regelgeving van kracht is, kunnen wij ons verbod intrekken of nuanceren. 

Op dit moment zijn de consequenties van de toepassing van TGG niet duidelijk. Er kan nog niet 
worden gesteld of het bijvoorbeeld op langere termijn noodzakelijk is om TGG uit de 
dijklichamen te verwijderen. 
Ook de daadwerkelijke milieu- en gezondheidsrisico's bij toepassing van TGG vereisen nader 
onderzoek (RIVM). Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken kan RWS worden 
geconfronteerd met financiële, bestuurlijke en juridische consequenties. 

Vragen uit de omgeving 
Bij Perkpolder heeft een raadslid van de gemeente Hulst gevraagd om het rapport over het 
oriënterend onderzoek van Deltares in te zien. Dit rapport is ontstaan uit de zorgplicht van RWS 
bij het gebruik van dit materiaal. Intentie is om zo snel als mogelijk de direct betrokkenen 
(omwonenden en bestuurders) mondeling op de hoogte te brengen van de redenen voor het 
vervolgonderzoek, de inhoud- en de uitkomsten daarvan. Het is niet uit te sluiten dat op enig 
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moment ook de regionale en/of landelijke pers het onderwerp onder de loep neemt. 

De mogelijkheid van publiciteit, de genomen maatregelen en het nadere onderzoek, zijn de 
redenen dat ik u nu met deze nota, afgestemd met de ILT, nader informeer. 
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- ILT 
maandag 1 mei 2017 8:55 

RiMal
-1LT 

lerek met ILT d.d. 7-3-2017 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Van: @fl-groep.nl] 
Verzonden: dinsdag 25 april 2017 14:49 
Aan: gil~111~§1 ILT Onderwerp: RE: Verslag gesprek met ILT d.d. 7-3-2017 

Gespreksverslag is inderdaad akkoord. 

Excuses voor de late reactie. 

unsiuderbi bestemd voor de readres.s..:erde. 	• . 	, 	 . 	stellen wij Fr.: ep I.L.T.f prijs. 	u de afzender 
on middel Eijk op de titkigte bre.ngt en dit bericht, tezagnen 	eventar...le ijk4en L1iwtneen, duce verwijderd. 
l'oe2.;aw 

 
kit dit bericht en alk eventuele bijlagen door x.,en ieder, anders dan de bedrrlde dresseerde, s ongeoodoofti Ms tr niet de bedoelde 

,,,:icadretd 	tiz wijti Wij C/ et nadrákaijk op dat ieder gebruik, openbarine, Wproductie enkddisnibutie ran dit bericht en alle bij•Isioten 
h:Stilviel; dan vre•F kfkre -nfseie actie van niet vertrouwelijk bande E n, ahsohnstrboden iiet mor:dijk onwettig! 
1.-Cup is een handel:3=Am van Fr4nii. Lich[egts H.V. inpnehreven in iel handrimee,i%ter Brabant, onder nummer Sa4611z)8. 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 ILT 
Onderwerp: 	RE: Betr: RE: Betr: Aanvullende vragen 
Datum: 	 woensdag 3 mei 2017 10:31:34 
Bijlagen: 	image001.gif 

imaae002.prig 
image003.gif 

Bedankt voor je actie en terugkoppeling. 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: woens ag mei 	7 10:30 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwet : : e r: RE: Be r: anvu en e vragen 
Hoi 
Ik heb zojuist 	 gebeld. Kreeg zijn antwoordapparaat en heb ingesproken. 
Kort uitgelegd dat wij vanuit het bestuursrecht optreden, niet vanuit het strafrecht. Kort 
uitgelegd wat dat in houdt. Ik heb ook aangegeven dat er mogelijk een mistverstand is 
ontstaan omdat wij in het gesprek wel nog hebben gehad ovr de mogelijkheid om 
informatie te "Vorderen". Uitgelegd dat dit wij deze bevoegdheid vanuit het bestuursrecht 
ontlenen. Verder aangegeven dat als er hierover nog vragen zijn, hij mij altijd nog kan 
bellen. 
Groetjes, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: woens ag 3 mei 2017 10:21 
Aan: 	 - ILT; 	- ILT 
Onderwerp: 	e r: RE: BéTr:--gá -Wrul ene  
11111,  
Ik heb even afgestemd met 	. Voor zo ver wij onze kunnen herinneren hebben wij de 
term getuige niet gebruikt. 

leest de mail van ATM en jouw reactie daarop en neemt vandaag contact op met 

Het zou handig zijn als we vandaag aan het eind van de dag de aanvullend info van ATM 
alsnog kunnen ontvangen. 
Wil je de resultaten van je telefoongesprek met ATM even aan mij en ER 
terugkoppelen? Bedankt. 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: woens ag 3 mei 2017 9:53 
Aan: 	 ) - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: : e r: RE: Be r: anvu en e vragen 
Heren, 
Er is denk ik verwarring / onbekendheid bij ATM (en kennelijk ook bij jullie, althans dat 
leid ik af uit hetgeen door ATM wordt gemaild). 
De term 'getuige' komt uit het strafrecht en heeft niets met bestuursrecht 	jullie 
onderzoek) te maken. Het zijn gescheiden werelden (alhoewel er ook nog zoiets is als een 
bestuurlijke cauti, maar dan maak ik het nodeloos ingewikkeld). Op basis van de Awb-
bevoegdheden moet ATM medewerking verlenen etc. (ik heb-daar al eerder naar 
verwezen / over gesproken). Eventueel kun je vorderen. 
Nb. Binnen Sr kent men ook de 'verdachte' obv art 27 Strafvordering. Die heeft (als 
natuurlijke persoon) zwijgrecht want hoeft niet aan eigen veroordeling mee te werken en 
krijgt daarom altijd de cauti. Daar zit bij ATM mogelijk ruis. 
Conclusie: je kunt ATM dus niet terugmailen dat ze nog steeds getuige zijn. Ik zou ze 
bellen en eea toelichten cq het 'misverstand' zo nodig rechtzetten. 
Groeten, 



Van: 	 - ILT 
Verzolliffienk mei 2017 17:19 
Aan: 	 ILT; 	 - ILT 
Onderwer : : : : e : Aanvu eneWaIRIP 
Hoi 
Wat oen we er mee? 
Groeten, 

Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberry.com  

Van: 	 @wil:moerdijk nI> 
Datum: dmsda 02 me: 2017 5:08 PM 
Aan: 	 - ILT 
Kopie: 	 - ILT 	 -1LT 

Onderwerp: Betr: RE: Betr: Aan en e vragen 
Beste 

Momenteel ben ik bezig om voor u de gevraagde data te verzamelen maar van 
heb ik het volgende verzoek gekregen: 

Tijdens het gesprek( 14-03-2017) met u en uw collega 	 heeft u desgevraagd 
aangegeven dat ATM in het Bunschoten onderzoek getuige is. Omdat ATM nu wederom nieuwe 
aanvullende vragen van u heeft gekregen moest ik u vragen of ATM in dit onderzoek nog steeds 
getuige is? 

Graag verneem ik van u. 



Van. 	 -ILT' 

Aan 	 pa atmmoerdiik.nl> 

Cc: 	 - ILT" 	 -ILT" 

Datum: 26-04-2017 14:57 
Onderwerp: RE: Betr: Aanvullende vragen 

Geachte 

Naar aanleiding van de door ATM verstrekte informatie op 18-04-2017 
heeft de ILT de volgende vragen. 

Vraag 1 
Op de plattegrond en volumebepaling van maart 2016 (opname datum 
31-03-2016) is in Grondloods 1 (620 m3) en in Grondloods 3 (40.600 
m3) kalk aanwezig. Kunt u aangeven hoe, waar en wanneer deze kalk 
door ATM is verwerkt? 

Vraag 2 
2a. Kunt u aangeven hoeveel m3 waswater uit de 1e wasser ATM in 2016 
heeft gebruikt voor het koelen van het gereinigde materiaal? Wordt er 
ook rechtstreeks waswater uit de 2e  en 3e  wasser gebruikt om te koelen, 
en zo ja, hoeveel m3 betreft het? 

2b. Als er bijvoorbeeld straalgrit of ijzerslib wordt gereinigd, wordt dit 
waswater alleen gebruikt voor het koelen van het gereinigde ijzerslib en 
straalgrit? Of wordt dit waswater ook gebruikt voor het koelen van het 
gereinigde materiaal wat aan MvO wordt geleverd? 

2c. Wordt voor het koelen van het gereinigde product alleen waswater 
gebruikt of ook water uit het Hollands Diep. Als dat zo is om hoeveel m3 
water uit het Hollands Diep voor 2016 gaat het dan? 

Vraag 3 
Evaluatie proefneming innovatieve techniek: bevochtigen 
grond/materialen met waswater 1e  wasser van 29 april 2011. 

3a. Graag ontvangt de ILT de originele analysecertificaten inclusief de 
analyseresultaten van de anionen fluoride, bromide, chloride en sulfaat 
van de onderstaande deelpartijen. 

3b. Graag ontvangt de ILT de bij ATM beschikbare gegevens over de 
opbouw van de reinigingsclusters (welke deelpartijen) en alle 



©atmmoerdijk.nl] 

- ILT; 

Van: 
Verz 
Aan: 
CC: 
On 

Beste 

nvulle 

milieuhygiënische gegevens van de input partijen per uitgekeurde 
deelpartij. 

Graag ontvang ik uw reactie uiterlijk op dinsdag 2 mei 2017. 

Met vriendelijke groet, 

Naar aanleiding van uw onderstaand verzoek doet ATM u hierbij het volgende 
toekomen. Hierbij wordt opgemerkt dat de bijlagen separaat middels we-transfer 
zullen worden verstuurd. 

"Aanvullende vragen aan ATM 
Naar aanleiding van het bestuderen van de door ATM verstrekte informatie heeft de 
ILT, teneinde een goede toetsing van het proces aan de relevante BRL'en en 
protocollen te kunnen uitvoeren nog de volgende aanvullende vragen: 
• De ILT ontvangt graag de vergunning/AOIC van ATM zoals die gold in de periode 
maart-juli 2016 en eventuele wijzigingen ervan na juli 2016 zodat exact kan worden 
vastgesteld welke normen op grond van de BRL/protocol op de aangewezen 
werkzaamheid van toepassing zijn." 
In bijlage 1 Vergunning/ relevante onderdelenAOIC 
Toegevoegd vergunning (incl considerans) en voorschriften. Opgemerkt wordt dat 
dit slechts een gedeelte is van de vergunning (aanvraag en bijlagen niet 
meegestuurd) gezien de volledige vergunning een aantal ordners betreft. 

"Met betrekking tot de traceerbaarheid van volgende verwerkingsclusters: 
o M2016.08928 30-03-2016 Verwerkingscluster 83 
o M2016.12777 20-04-2016 Verwerkingscluster 104 
o M2016.14695 26-05-2016 Verwerkingscluster 141 
ontvangt de ILT graag de volgende informatie: 



§ De gegevens per opslagcluster waar het verwerkingscluster uit is ontstaan en 
meer specifiek: 
• Uit welke deelpartijen is het opslagcluster samengesteld?" 
In bijlage 2. Clusterinformatie 
"Gegevens over de fysische en chemische samenstelling van de originele partijen 
van het opslagcluster." 
In bijlage 2. Clusterinformatie 
"Alle milieuhygiënische informatie die ATM per deelpartij in het archief heeft." 
In bijlage 2. Clusterinformatie 
"De plattegronden waarop de deelpartijen te volgen zijn op de inrichting van ATM 
(dus vanaf binnenkomst tot ligging verwerkingscluster)" 
In bijlage 2. Clusterinformatie 

"In paragraaf 6.8.1 van protocol 7510 is het volgende opgenomen m.b.t. eind- en 
restproducten 
In het normdocument is aangegeven dat het rookgasreinigingsresidu gescheiden 
moet worden opgevangen van de eindproducten (de gereinigde grond). Het 
normdocument geeft derhalve aan dat het rookgasreinigingsresidu niet met de 
gereinigde grond in contact mag worden gebracht. De ILT hoort, gezien de door 
ATM toegepaste methode, graag de visie van ATM over het gebruik van het 
waswater van de rookgasreiniger als koelwater van de gereinigde grond, gelet op 
de voornoemde norm uit het protocol." 
In bijlage 3 Visie ATM over het gebruik van waswater van de rookgasreiniger als 
koelwater 
"In paragraaf 6.3.2 is de volgende tekst opgenomen over proceskritische 
parameters 
In aanvulling op de vorenstaande vraag hoort de ILT graag„ mede gelet op de 
definitie van proceskritische parameters, hoe ATM het gebruiken van het waswater 
van de rookgasreiniger als koelwater van de gereinigde grond in dit kader ziet in 
relatie tot het aanwezige Sulfaat, Chloride, Bromide en Fluoride in het waswater." 
In bijlage 3 Visie ATM over het gebruik van waswater van de rookgasreiniger als 
koelwater 

"De ILT ontvangt graag de totale materialenbalans van het jaar 2016 die op grond 
van hoofdstuk 7 van protocol 7510 is opgesteld." 
In bijlage 4 Materialenbalans 2016 

"In de steekproefkeuringen van 26-01-206/08-02-2016/24-02-2016/17-03-201712- 
05-2016 (rapportagedatum) zijn in de analysecertificaten geen resultaten 
opgenomen voor fluoriden, bromide, chloride en sulfaat. Deze zijn separaat 
gerapporteerd aan ATM (zie onderstaande tekst uit de rapporten van Euroteam. 
o De ILT ontvangt graag de resultaten van het de emissies voor fluoride, bromide, 
chloride en sulfaat van de eerder genoemde steekproeven." 
ATM gaat er vanuit dat u de volgende steekproeven bedoelt die ATM op 29/03/2017 
aan u heeft verstuurd namelijk: 
BRL keuring 17012016_20012016 
BRL keuring 28012016_30012016 
BRL keuring 15022016 17022016 
BRL keuring 06032016_09032016 
BRL keuring 01052016 03052016 



Van: ' 
Aan: -ILT" 

- ILT" 
@atmmoerdijk.nl> 

Datum: 11-04-2017 12:19 

In bijlage 5 de kolomproeven anionen le helft 2016 

• Op het nieuwe grondbewijs van ATM (versie 2.1 uitgifte november 2016) is de 
volgende info opgenomen m.b.t. de milieuhygienische kwaliteit. 
o De ILT ontvangt graag de onderliggende gegevens en onderbouwing van de 
aangegeven emissie van Bromide, Chloride, Fluoride en Sulfaat. 
In bijlage 6 de 3 steek- en kolomproeven tbv het opstellen van de nieuwe versie 
grondbewijs (v 2.1). 

Opmerking: 
Indien naar aanleiding van onderstaande er nog resterende vragen zijn dan stellen 
wij voor dat u nogmaals een bezoek brengt aan ATM zodat wij het e.e.a. mondeling 
kunnen toelichten. 

Met vriendelijke groet, 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk, 

Namens deze 

Automatisch op de hoogte blijven van het ATM-nieuws? Meld je dan aan voor de 
nieuwsalert!  

Disclaimer: Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van 
toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. 
Algemene voorwaarden van wederpartijen wijzen wij nadrukkelijk af. 

Consider the environment. Please don't print this 	unless you really 
need to. 



Van: 
Verz 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT; 
On 	 • Betr. 

- ILT; 

@atmmoerdjk.nlj 

Onderwerp: Aanvullende vragen 

Geachte 

Dank voor de toegezonden informatie en aanvullingen. 
Naar aanleiding van de beoordeling van de door u toegezonden 
informatie hebben wij bijgaand nog een aantal aanvullende vragen. 
Graag ontvang ik uiterlijk dinsdag 18 april antwoord op deze aanvullende 
vragen 

Met vriendelijke groet, 

Punt 3 
Bij het vorige verzoek om aanlevering van deze data heb ik per abuis gezocht voor 
de periode 2012-2013. Voor de gevraagde periode jan-jun 2016 zijn er wel een 
aantal analyses. Deze staan in de bijgevoegde spreadsheet. Tevens heb ik in deze 
sheet de recentste resultaten opgenomen. 

Punt 5 
Deze borging vindt plaats middels een door de Provincie Noord Brabant 
goedgekeurde werkwijze zoals beschreven in de vigerende vergunning/AOIC van 
ATM in combinatie met de certificering conform BRL 7500 en BRL9335. 
Samengevat: 



Bij de vooracceptatie vraagt ATM altijd de volledige informatie op mbt de te reinigen 
afvalstroom bij haar opdrachtgever. Na registratie in het Goederen Informatie 
Systeem (GIS) wordt de geregistreerde informatie ter controle retour gezonden naar 
haar opdrachtgevers. Het aangemaakte afvalstroomnummer wordt door de afdeling 
sales aangeboden aan de vooracceptatiecomissie. Deze toetsen o.a. op basis van 
de vigerende AOIC nogmaals het dossier op volledigheid en juistheid waarna het 
afvalstroomnummer vrijgeven wordt voor aanlevering. Bij de fysieke aanlevering 
van de grond wordt deze nagenoeg altijd op vrachtwagenniveau gecontroleerd op 
zware metalen (e.a. afhankelijk van de hoeveelheid voorinformatie die beschikbaar 
was bij het opstellen van het dossier). Vervolgens wordt deze aangeleverde grond 
categoriegewijs opgebuikt (categorie tbv reiniging tot industrieklasse , categorie 
partiele reiniging tbv immobilisatie en overige categorieen). Als de aanlevering 
gelost is bij het betreffende verwerkingscluster is de identiteit van de partij 
verdwenen. 
De verontreinigde grond wordt vervolgens gezamenlijk met teerhoudend 
asfaltgranulaat in de gloeitrommel gereinigd. Na de thermische reiniging wordt de 
grond via een lopende band getransporteerd naar de firma MVO. De kwaliteit van 
de gereinigde grond wordt conform de BRL 9335-2 steekproefsgewijs door een 
extern bureau bemonsterd en door een AP04 erkend laboratorium geanalyseerd. 
Deze resultaten warden door het externe onderzoeksbureau getoetst conform 
bijlage B besluit bodemkwaliteit. ATM verwerkt deze resultaten in haar k-waarde 
sheets en indien de analyseresultaten hiertoe aanleiding geven wordt indien nodig 
de frequentie van de steekproef hierop aangepast. 
Bovenstaande werkwijze uit de vergunning/AOIC van ATM wordt door de OMWB en 
de certificerende instantie (SGS Intron) regelmatig gecontroleerd. 

Met vriendelijke groet, 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk, 

Namens deze 

Automatisch op de hoogte blijven van het ATM-nieuws? Meld je dan aan voor de 
nieuwsalert! • 

Disciaimer: Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van 
toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. 
Algemene voorwaarden van wederpartijen wijzen wij nadrukkelijk af. 

Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really 



- IL 
Datum: 31-03-2017 10:36 
Onderwerp: RE: Betr: Verslag gesprek met ILT 

need to. 

- ILT" —31-03-2017 10:36:50—Geachte 	 , Naar 
aanleiding van uw reactie op de vragen van de ILT heb ik de vagende aan 

Geachte 

Naar aanleiding van uw reactie op de vragen van de ILT heb ik de 
volgende aanvullende vragen. 
Punt 3; Analyseresultaten waswater rookgasreiniger. Graag ontvangt de 
ILT de meest recente analyse van het waswater. 

Punt 5; ATM accepteert de verontreinigde grond en TAG onder protocol 
7510 van de BRL 7500 en levert het eindproduct onder de BRL 9335. 
Onder de BRL 7500 is de werkzaamheid 'het bewerken van 
verontreinigde grond', onder de BRL 9335 is de werkzaamheid 'het 
produceren van grond'. De kwaliteit van het inkomende materiaal heeft 
invloed op de kwaliteit van de uitkomende grond. Hoe gaat ATM daar 
mee om en hoe heeft ATM dat geborgd? 

Het zou fijn zijn als ik maandag 3 april een aanvullende reactie van u kan 
krijgen. 

Met vriendelijke groet, 



- ILT; 

Van: 
Verz 
Aan: 
CC: 
ILT; 
and 

Beste  

@atmmoerdijk.nl] 
:18 

-  ILT 
i'iltlIC4011K 
-ILT 

erslag gesprek met ILT 

Onderstaand de reactie van ATM op uw vragen. De bijlagen zal ik separaat met we-
transfer versturen gezien het bestand middels email te groot is 

De ILT ontvangt graag: 
1) De informatie/gegevens die ATM heeft geleverd aan MvO in de periode januari-
juni 2016 over het aan MvO geleverde ATM-zand in het kader van de levering van 
de grond onder de Bri 9335. 
Toegevoegd zijn de grondbewijzen en de rapportages van de betreffende periode 
die aan MVO zijn geleverd. 

2) De analyseresultaten van de input van de installatie in de periode januari-juni 
2016 die in het kader van de Br! 7500 zijn verzameld/bepaald. 
Toegevoegd zijn de verwerkingscluster analyses van de desbetreffende periode. 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat bij de vooracceptatie ATM altijd vraagt naar 
de volledige informatie mbt de te reinigen partij bij haar opdrachtgever. Daarnaast 
wordt bij de aanvoer van de grond deze nagenoeg altijd op vrachtwagenniveau 
gecontroleerd op zware metalen. Vervolgens wordt deze grond categoriewijs 
opgebulkt (categorie tbv reiniging tot industrieklasse , categorie partiele reiniging tbv 
immobilisatie en overige categorien). Als de aanlevering gelost is bij het betreffende 
verwerkingscluster is de identiteit van de partij verdwenen. 

3) Analyseresultaten van het waswater uit de rookgasreiniger van de periode 
januari-juni 2016. En de meest recente analyse. 
Deze analyses worden niet op reguliere basis uitgevoerd. Hiervan zijn dan ook geen 
analyses uit de betreffende periode beschikbaar. 

4) Het Grondbewijs met bijlagen zoals dat vanaf januari 2017 wordt geleverd aan 
MvO. 
Van zowel januari als februari 2017 is het grondbewijs toegevoegd 

5) Informatie over de wijze waarop de overgang plaats vindt van de aangewezen 
werkzaamheden onder de Bri 7500 naar de werkzaamheden onder de Bri 9335. 
ATM begrijpt deze vraag niet 

6) 2 voorbeelden uit 2012 van de resultaten van de analyses en uitloopproeven die 
voor 2013 door ATM werden uitgevoerd op het eindproduct op basis van de Bri 
9335 en de daarbij horende analyses/proeven van het ingaande product van de 
trommel op basis van de Br! 7500. 
Toegevoegd zijn een tweetal rapportages van de steekproeven van de productie 
van 29/01/2012 t/m 02/02/2012 en 15/12/2012 t/m 19/12/2012 en resultaten van het 
verwerkingscluster in 2012 



7) documentatie waarin de gemaakte afspraken met de C! en Bodem+ staan over 
het aanpassen van de bemonsterings- en analysestrategie per 2013. En de 
afstemming daarover met MvO. 
Deze documentatie is toegevoegd bestaande uit: 
- Non conformiteit NC1 uit het audit verslag van 17 november 2011 
- Reactie ATM op het auditverslag 
- Reactie auditor SGS intron 
- Reactie ATM 
- Reactie auditor SGS Intron 
- Reactie auditor SGS Intron 
- Reactie auditor SGS Intron en goedkeuring Bodemplus 
Naar aanleiding van bovenstaande discussie heeft ATM uiteindelijk in mei 2013 
besloten om alleen nog maar uit te keuren op de parameters van pakket A uit de 
BRL 9335-2. ATM heeft de afstemming daarvan met MvO niet op schrift staan, (zie 
ook punt 8) 

8) voorbeelden uit 2016 en 2 uit 2017 waarin MvO aanvullende informatie heeft 
opgevraagd bij ATM n.a.v het maandelijkse Grondbewijs en/of de verstrekte 
analyses van het steekproefmonster. 
ATM heeft frequent contact met MVO. Veelal gaat informatie verstrekking 
mondeling. ATM heeft geen schriftelijke voorbeelden uit de bovenstaande 
genoemde jaren beschikbaar. 

Met vriendelijke groet, 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk, 

Namens deze 

Automatisch op de hoogte blijven van het ATM-nieuws? Meid je dan aan voor de 
nieuwsalen!  

Disclaimer: Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van 
toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. 
Algemene voorwaarden van wederpartijen wijzen wij nadrukkelijk af. 

Consider the environment. Please don't print thls e-mail unless you really 
need to. 



> schreef: --
6MI1MI~ 

[111  I ft 	 0)a  mmoerdL  
an: 

Datum: 	e 
Cc: 

Onderwerp: ers ag gesprek met ILT 

- ILT" 

Geachte heren 

Bijgaand het verslaf van ons overleg op 14 maart 2017. Ik verzoek u het 
verslag op eventuele onjuistheden te controleren en aan te passen. 
Verder verzoek ik u voor 28 maart de gevraagde informatie te leveren. 

Met vriendelijke groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to 
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

bijlage 'Verslag overleg met ATM d d 14-3-2017.pdr verwijderd door 
/ATMNVMM [attachment "Aanvullende vragen aan ATM.pdf' deleted by 
ATM/1VMM 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	input ove eg ATM-zand 09-05-2017 
Datum: 	maandag 8 mei 2017 15:37:31 
Bijlagen: 	rxel sheet 1 Stork mnvement TRI 16-17 versie, 

fxel sheet 1 Stock mnvement TRI 16-17 versijdaz 
fxel sheet 7 Overzicht Sulfaat gehalten in tijdprif 
Fxel sheet 7 Overzicht Sulfaat gehalten in tijd def xlsx 
Presentatie ATM-land v 	08-05-2017,pdf 
Presentatie ATM-zand v7  Manallaitx 
image003jpn  

Prioriteit 	Hoog 

Beste II , 
Schrik niet, ik heb de bijlagen zowel als PDF en exel/powerpoint opgenomen. Het zijn er 
dus maar 3. Als je morgen in de trein nog tijd en/of zin hebt kun je ze vast bekijken. Het 
hoeft niet, 	en ik zullen je morgen met behulp van schetsen/plaatjes van de 
thema's proces regelgeving/interventie/effect interventie meenemen in onze 
bevindingen. 
De bijlagen bij deze mail geven extra informatie. 

-In exelsheet 1 heb ik op basis van de massabalans van de grond, de hoeveelheid 
gebruikt waswater en de concentraties sulfaat daarin voor de maanden april en 
mei 2016 uitgerekend hoeveel sulfaat vanuit het waswater is toegevoegd aan de 
grond. 

- In exelsheet 2 heb ik de bekende gegevens over sulfaat en de pH in de loop van de 
tijd gekoppeld aan het (veranderde) proces van ATM. Daarnaast heb ik ook 
gegevens opgenomen over sulfaat en pH in gewone bodem en/of andere 
bouwmaterialen. 

-In de presentatie is een koppeling gemaakt naar de essentiële eisen vanuit de BRL 
7500 en het protocol 7510. De presentatie bestaat uit de volgende onderdelen. 
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