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Met deze brief informeert ProRail u op grond van artikel 21 lid 1 van de beheerconcessie over de 

beslissing op bezwaar van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 januari 2023 

(kenmerk WBJA/SVIA/3.2022.0163.001, bijlage 1).  

 

De beslissing is genomen op grond van art. 2.26 Arbobesluit. Dit artikel gaat over de algemene 

uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk. Het schrijft 

voor dat een opdrachtgever verplicht is om zich in de ontwerpfase ervan te vergewissen dat de 

betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen die gelden voor de 

arbeidsomstandigheden na te komen. Na controle door de Arbeidsinspectie op 21 augustus 2021 

legde deze op 13 januari 2022 de eis op om alleen nog kwartsloze ballast voor te schrijven. ProRail 

ging op 23 februari 2022 in bezwaar (kenmerk 2133365/05). De minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid heeft in de beslissing op bezwaar van 27 januari 2023 bepaald dat de eis in 

stand blijft.  

 

In de beslissing op bezwaar geeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat 

ProRail moet worden gehouden aan al jaren bestaande wettelijke plichten. De beslissing op 

bezwaar verwijst naar een separate brief (27 januari 2023, kenmerk 2133365/08) waarmee de 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeeft, gelet op het maatschappelijk belang van 

een veilig en werkend spoor, een gedoogperiode aan te houden van 24 maanden (bijlage 2). 

 

De beslissing heeft tot gevolg dat ProRail: 

  

• voor 27 april 2023 voorschrijft dat op al haar spoorinfra-projecten in tunnels, kunstwerken 

en in de directe omgeving van stations(emplacementen) kwartsloze typen ballast of 

andersoortig materiaal wordt toegepast;   

• voor 27 april 2023 voorschrijft dat op al haar overige spoorinfra-projecten kwartsloze typen 

ballast of andersoortig materiaal wordt toegepast met een gedoogtermijn van 24 maanden 

(tot 27 januari 2025);   

• de manier waarop ProRail de ballast nu recyclet niet meer is toegestaan, met een 

gedoogtermijn van 24 maanden (tot 27 januari 2025);   

• tijdens de gedoogtermijn van 24 maanden aanvullende mitigerende maatregelen moet 

nemen. 
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ProRail gaat mee in deze beslissing. Ook deelt ProRail de zorgen van de minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, en van de Arbeidsinspectie, op het gebied van vrijkomend kwartsstof 

bij spoorwerkzaamheden. De gezondheid van mensen die werken aan of bij het spoor heeft onze 

prioriteit.  

 

Inzet op kwartsloze ballast  

ProRail heeft de afgelopen jaren stappen gezet om stof bij ballastwerkzaamheden te minimaliseren. 

Over een deel van de genomen maatregelen heeft ProRail uw ministerie per brief van 23 november 

2021, kenmerk VT20170018-1546735203-2628, geïnformeerd. Aan het in deze brief beschreven 

plan heeft ProRail uitvoering gegeven.  

 

De spoorsector heeft diverse mitigerende maatregelen genomen ter voorkoming van de 

blootstelling aan respirabel (kwarts)stof bij ballastwerkzaamheden. Er worden bijvoorbeeld 

mondkapjes gebru kt en door het nathouden van ballast wordt stofvorming beperkt. Daarnaast 

worden de stofarme lostrein (SALT) en drukcabines gebruikt.  

 

Samen met de markt werkt ProRail aan innovaties zoals het inkapselen van ballast en stofafzuiging 

bij spoorwerkzaamheden. ProRail heeft TNO onderzoek laten doen naar de hoeveelheden 

kwartsstof die vrijkomen bij werkzaamheden, om zo de manier waarop er met ballaststenen om 

wordt gegaan te verbeteren. Ingenieursbureau Movares heeft voor ProRail onderzoek gedaan naar 

alternatieven voor het gebruik van ballaststenen, zoals beton. De resultaten van deze onderzoeken 

hebben we gebruikt om onze mitigerende maatregelen aan te scherpen.  

 

ProRail is het eens met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat we naar een 

situatie toe moeten waarin helemaal geen kwartshoudende ballast meer wordt gebruikt en dat het 

hier bovendien om een wettelijke verplichting gaat. Om naar dit doel toe te werken doet ProRail het 

volgende: 

 

• ProRail zet zich maximaal in om de beschikbaarheid van kwartsloze ballast te vergroten. 

Dit doet ProRail onder meer door uitgebreide Europese marktverkenningen en 

samenwerking met spoorbeheerders; 

• De beschikbare kwartsloze ballast toe te laten passen. Zo wordt sinds 2022 bij 

spoorwerkzaamheden in tunnels, onder overkappingen en bij kleinschalig onderhoud 

(PGO), bij nieuwe aanvoer, alleen nog kwartsloze ballast voorgeschreven. 

• In situaties dat er onvoldoende kwartsloze ballast beschikbaar is, zet ProRail zich in om 

ervoor te zorgen dat er ballastsoorten worden verkregen en toegepast die relatief voor 

minder kwartsstof-emissie zorgen. 

 

ProRail zal zich blijven inzetten om in het hoogst haalbare tempo overal kwartsloze ballast toe te 

laten passen en om de eisen uit de beslissing op bezwaar met de grootst mogelijke 

voortvarendheid te implementeren. Op basis van de voornoemde Europese marktverkenningen ziet 

ProRail echter dat de spoorsector meer tijd nodig heeft om de transitie naar volledig kwartsloze 

ballast te maken dan de gedoogperiode van twee jaar. ProRail heeft grote zorgen dat er na de 

gedoogperiode niet genoeg kwartsloze ballast beschikbaar is.  

 

Als de beslissing op bezwaar binnen twee jaar wordt geïmplementeerd, dan heeft dat de volgende 

consequenties. 

 

Gevolgen voor het werk in uitvoering  

Voor de Nederlandse markt is op dit moment minder kwartsloze ballast beschikbaar dan de totale 

jaarlijkse benodigde hoeveelheid voor zowel beheer en onderhoud als voor de projecten. ProRail 

geeft prioriteit aan het veilig berijdbaar en beschikbaar houden van het spoor en de daarvoor 
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benodigde onderhoudswerkzaamheden. Dat betekent dat de beschikbare kwartsloze ballast zal 

worden gebruikt voor de zogenoemde functiehandhaving, zijnde de onderhouds- en 

vervangingswerkzaamheden (projecten en dagelijks herstel) en voor tunnels en overkappingen. 

  

ProRail verwacht dat er thans onvoldoende kwartsloze ballast beschikbaar is voor 

onderhoudswerkzaamheden en derhalve ook voor uitbreidingswerkzaamheden. Bij onvoldoende 

kwartsloze ballast kan er een moment ontstaan dat cruciaal onderhoudswerk niet meer uitgevoerd 

kan worden, met minder beschikbaarheid aan spoorcapaciteit tot gevolg. ProRail zal zo goed 

mogelijk de gevolgen voor werk in uitvoering vanaf 2025 inzichtelijk maken en u daar nader over 

informeren.  

 

Gevolgen voor aannemers en de markt  

ProRail moet dit jaar aanbestedingen in de markt zetten die binnen de gedoogperiode vallen en 

aanbestedingen in de markt zetten die na de gedoogperiode vallen. Dat zorgt in aanbestedingen 

voor een spanningsveld voor de aannemers in verband met de hoeveelheid beschikbare 

kwartsloze ballast en het moment van toepassing. Voor hen ontstaat onzekerheid of ze kunnen 

leveren waar ze zich op inschrijven. Dit kan ertoe leiden dat aannemers zich terugtrekken. ProRail 

zal uw ministerie hiervan op de hoogte houden.  

 

Als projecten stilvallen kan de Nederlandse spoormarkt in 2025 en 2026 krimpen. Mogelijk kiezen 

aannemers ervoor om hun materieel buiten Nederland in te zetten en het personeel in te zetten in 

andere sectoren.  

 

Gevolgen aan te besteden projecten en tenders 

Om Nederland op een duurzame manier bereikbaar te houden en de groei op het spoor mogelijk te 

maken werkt ProRail met het zogenoemde Masterplan 2025-2029. Hiermee zorgt ProRail dat alle 

werkzaamheden aan het spoor zo gepland worden dat het spoor verder verbetert, de hinder voor 

reizigers en verladers zo veel mogelijk beperkt blijft en het werk uitvoerbaar is voor marktpartijen.  

 

Zonder de uitvoering van dit Masterplan zullen bijvoorbeeld de ambities uit het Project 

Hoogfrequent Spoor (PHS) niet worden gehaald. Het voorziene tekort aan kwartsloze ballast zal 

gevolgen hebben voor de nog aan te besteden projecten waardoor slechts een gedeelte van de 

spoorvernieuwingswerkzaamheden gerealiseerd kan worden.  

 

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat onder andere vernieuwingswerk op de lijnen Zutphen-Hengelo 

en Utrecht – Arnhem (Maarn) of andere vernieuwingen gepland voor 2025 uitgesteld wordt. Voor 

spoor-uitbreidingswerkzaamheden kan het betekenen dat de Wunderline, Zuidasdok, de Maaslijn 

en de nieuwe onderdoorgangen te Wolfheze, Nunspeet en/of Leiden niet ongewijzigd uitgevoerd 

kunnen worden of niet uitgevoerd kunnen worden omdat er geen ballast beschikbaar is.  

 

Voor de werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden met de beschikbare kwartsloze ballast, 

houdt ProRail er rekening mee dat deze na de gedoogperiode minimaal 30% meer tijd in beslag 

nemen, omdat zij niet meer mogen worden uitgevoerd met hergebruikte kwartshoudende ballast. 

Als de tekorten aan kwartsloze ballast zullen worden opgelost, gaan projecten door de vergrootte 

materialenstroom meer machines, materieel en personeel vragen. ProRail verwacht dat de grote 

hoeveelheden ballast die moeten worden afgevoerd niet enkel per spoor kunnen worden 

verwijderd. Hier zijn vrachtwagens voor nodig, waardoor ProRail rekening houdt met een hogere 

stikstofdepositie. 

 

Dit alles heeft langere buitendienststellingen en extra hinder voor reizigers, vervoerders en 

omgeving tot gevolg. Daarbij werkt het beperkend dat buitendienststellingen lang van tevoren 

Europees worden vastgelegd. Vanwege de Europees geldende regels voor capaciteitsverdeling 
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verwacht ProRail dat het erg moeilijk tot onmogelijk wordt om de dan extra benodigde 

buitendienststellingen te verkrijgen.  

 

Financiële effecten   

Op basis van de eerste inzichten schat ProRail dat de financiële effecten van deze uitspraak 

structureel tussen de 15 en de 50 miljoen euro per jaar bedragen. Deze extra kosten worden 

vooralsnog meegenomen in de herijking van de lange termijn reeksen. Dit is een behoudende 

inschatting van de directe meerkosten voor het gebruik van kwartsloze ballast. De kosten voor het 

aanpassen van productiemethoden, lagere productiviteit, meerkosten van andere logistiek rond 

werkzaamheden en de directe en indirecte kosten van aanpassen, uitstel of afstel van 

werkzaamheden zijn hierin nog niet meegenomen.   

 

Duurzaamheid 

In artikel 4, lid 2 c, onder iii van de beheerconcessie staat een prestatiegebied beschreven over 

duurzaamheid en het hergebruik van materialen. De prestaties op dit gebied komen met de 

beslissing op bezwaar mogelijk in de knel. Deze beleidslijn van uw ministerie geldt zowel voor 

ProRail als voor Rijkswaterstaat. 

 

De transitie naar kwartsloze ballast en het niet meer hergebruiken cq. toepassen van recycleballast 

leidt tot een stijging van de CO2-uitstoot met ruim 10Kton per jaar. Dit betekent een extra opgave in 

het behalen van de doelstellingen van 39 Kton reductie in 2025, 55% reductie in 2030 en een CO2-

neutraal spoor in 2050.  

 

Beroep 

ProRail zal ter bewaring van rechten beroep instellen tegen de beslissing op bezwaar van 27 

januari 2023. Met dit beroep wil ProRail de rechter juridische duidelijkheid vragen over de termijnen. 

Daarnaast is ProRail genoodzaakt om een voorlopige voorziening aan te vragen om juridische 

duidelijkheid te krijgen over de gedoogperiode.  

 

Overleg 

Zoals blijkt uit bovenstaande heeft deze beslissing op bezwaar grote impact op de uitvoerbaarheid 

van de taken van ProRail. Het kabinet, zo constateert ProRail, hecht grote waarde aan de 

uitvoerbaarheid van regelgeving en is recent het overheidsbrede werkprogramma Werk aan 

Uitvoering (WaU) gestart. Vanwege de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de gevolgen van 

de uitvoering van de beslissing op bezwaar acht ProRail het noodzakelijk op korte termijn met u te 

overleggen over de te maken keuzes en prioritering en over de de effecten op de uitvoering van de 

concessie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Raad van Bestuur,  

John Voppen 

CEO 

 

 



Ministerie van Socia]e Zaken en 
Werkgelegenheid 

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag 

Van DDorne N.V. 
T.a.v. mw. 
 Postbus 75265
1070 AG AMSTERDAM

Datum: 27 januari 2023 

Onderwerp: beslissing op bezwaar 

Geachte mevrouw 

Bij brief van 23 februari 2022 heeft u namens Pro Rail B.V. (hierna: Prorall) 
bezwaar aangetekend tegen het besluit van 13 januari 2022, kenmerk 
2133365/05 (hierna: het bestreden besluit). In dit besluit is een eis gesteld. 

A. Inleiding

De structuur van deze beslissing op bezwaar is als volgt. Ik zal beginnen met een
samenvatting van het bestreden besluit en van de aangevoerde gronden (punt B

respectievelijk punt C). Onder punt D zal ik ingaan op de gedoogbeslissing. De eis
zal aan de orde komen onder punt E. Deze bespreking begint met een deel over
de ( gronden gericht tegen de) vervangingsplicht van artikel 4.17 Arbo besluit
(punt E.1) en een deel over de (gronden gericht tegen de) vergewisplicht van
artikel 2.26 Arbobesluit (punt E.2). Onder punt E.3 zal ik ingaan op de gronden
gericht tegen de eis en de termijn van de eis. Onder dit punt zal ik ook de vraag
bespreken of deel 1 van de eis kan worden ingetrokken, omdat Prorail heeft
voldaan aan de voorwaarden van de toezegging om deel 1 van de eis intrekken.
Het laatste punt (punt E.4) betreft de gronden aangaande de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.

B. Samenvatting van het bestreden besluit

De eis die aan Prorail is gesteld is ter invulling van artikel 2.26 Arbobesluit en
luidt als volgt:

(Deel 1) ProRail dient op al haar spoorinfra projecten in tunnels, kunstwerken en 
op- en in de directe omgeving van stations(emplacementen) kwartsloze typen 
ballast (steensoorten zonder kwarts) of andersoortig materiaal onmiddellijk doch 
uiterlijk binnen 3 maanden na dagtekening van deze beschikking voor te 
schrijven en -toe te laten passen, waarmee voorkomen wordt dat werknemers, 
zelfstandigen en derden blootgesteld kunnen worden aan kankerverwekkend 
(kwarts)stof. 

(Deel 2) ProRail dient op al haar "overige" spoorinfra projecten (buiten de 
hierboven genoemde tunnels, kunstwerken en op- en in de directe omgeving van 
stations(emplacementen)) binnen 3 maanden na dagtekening van deze 
beschikking kwartsloze typen ballast of andersoortig materiaal (waarmee ook 
voorkomen wordt dat werknemers, zelfstandigen en derden blootgesteld kunnen 
worden aan kankerverwekkend (kwarts)stof) voor te schrijven en toe te (laten) 
passen. 

Directie Wetgeving, 
Bestuurlijke en Juridische 
Aangelegenheden 

Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
Parnassusplein 5 
T 070 333 44 44 
www.rijksoverheid.nl 

Onze referentie 

WBJNSVIN3.2022.0163.001 

Uw referentie 

2133365/05 

BIJiagen 

- verslag van de hoorzitting 
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arbeidsomstandighedenwetgeving en om zich te houden aan die verplichtingen. 
De verplichting om alternatieven voor kwartshoudend ballast te gebruiken bestaat 
al minimaal 25 jaar. 
Het feit dat de (voorgangers van) Nederlandse Arbeidsinspectie Prorail en/of de 
aannemers niet op een wettelijke verplichting heeft gewezen is niet relevant. 

F. Beslissing
Gelet op het voorgaande verklaar ik uw bezwaarschrift voor zover die is gericht
tegen de eis ongegrond. De bestreden eis blijft ongewijzigd in stand.

Voor zover uw bezwaarschrift is gericht tegen de gedoogbeslissing verklaar ik uw 
bezwaarschrift niet-ontvankelijk. 

Nu het bestreden besluit niet wordt herroepen is er geen grond voor een 
vergoeding van de proceskosten. Uw verzoek hiertoe wijs ik hierbij af. 

Hoogachtend, 
de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
namens deze, 

- Sociale Verzekeringen,(Senior) Adviseur Juridische Aangelegenheden 

Internationaal en Arbeid 

U kunt tegen dit besluit beroep instellen. Dat moet binnen zes weken na de datum van 
verzending van dit besluit. Voor uw woonplaats of vestigingsplaats geldt dat beroep moet 
worden ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland. 
U kunt schriftelijk beroep instellen, maar ook digitaal. Als u schriftelijk beroep wilt instellen, 
dan moet u een beroepschrift (met een kopie van dit besluit) indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Het beroepschrift moet de volgende 
informatie bevatten: een omschrijving van het besluit en uw argumenten waarom u het niet 
eens bent met het besluit. Verder moet u in het beroepschrift de datum vermelden. Ook 
moet u uw naam, adres en handtekening opnemen. Als u digitaal beroep wilt instellen dan 
kan dit via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is wel DigiD 
nodig. Op de genoemde website vindt u de precieze voorwaarden. 

De rechtbank zal in de meeste gevallen een vergoeding vragen voor de behandeling van het 
beroep. Dit wordt griffierecht genoemd. 

Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
Parnassusplein 5 
T 070 333 44 44 
www .rijksoverheld.nl 

Datum 

27 januari 2023 

Onze referentie 

WBJA/SVIA/3.2022.0163.001 
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Samenvattend verslag digitale hoorzitting 

Datum hoorzitting: 
Belanghebbende: 

Aanwezigen: 
Namens ProRail B.V.: 
Gemachtigde 
Gemachtigde 
Afdelingsmanager spoor, wissels 
Chief legal officer 
Bedrijfsjurist 
Systeemspecialist wissels 
Manager infrabeschikbaarheid 

Namens het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid: 

Voorzitter 
Notulist 
Senior juridisch adviseur 
Directeur Toezicht B 
Projectleider Bouw & Infra 
Programmamanager Bouw & Infra 

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Directie Wetgeving, Bestuurlijke 
en Juridische Aangelegenheden 

Referentie: 
WBJA/SVIA/3. 2022.0163 .001 

Maandag 25 april 2022, 10:30 uur 
ProRail B.V. 

N.V. heeft namens ProRail B.V. op 23 februari 2022 bezwaar aangetekend tegen de beschikking van 
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 
13 januari 2022, referentie, 2133365/05. 

Opening 
De voorzitter opent de hoorzitting en legt het doel van de hoorzitting uit, waarna hij een korte 
omschrijving geeft van de inhoud van de zaak. Er bestaat geen bezwaar tegen opname van de 
hoorzitting. Na uitwerking van het verslag wordt deze opname verwijderd. 

Toelichting 
verwijst naar de gronden behorend bij het bezwaarschrift. Zij geeft een toelichting waarom ProRail 
B.V., hierna te noemen ProRail, bezwaar maakt tegen de gestelde eis. Zij benadrukt dat zij met het 
indienen van een bezwaarschrift vooral het gesprek wil blijven aangaan met de Nederlandse 
Arbeidsinspectie, hierna te noemen NLA. Het blijvend in gesprek zijn met elkaar is van wezenlijk 
belang om te komen tot een daadwerkelijke oplossing. De heer Kappers heeft een presentatie 
voorbereid over ballastspoor. Hij legt een en ander uit aan de hand van sheets en een korte film. Ook 
de heer  geeft een toelichting. 
De voorzitter stelt dat in het bezwaarschrift wordt verwezen naar artikel 4: 16 van het Arbobesluit. Het 
gaat echter om artikel 4: 17 en de vervangingsplicht. Hij vraagt gemachtigde of er sprake is van een 



verschrijving. Gemachtigde legt uit dat wordt verwezen naar het onderwerp waartegen bezwaar is 
gemaakt. Er wordt verwezen naar de gestelde eisen en de arbeidshygiënische strategie. De voorzitter 
legt uit dat de eis slechts gaat om de vervangingsplicht. 

Desgevraagd bevestigt de heer dat de aannemer niet vrij is in het uitvoeren van zijn opdracht. De 
opdracht luidt het maken van een ballastbaan en niet van een baan gegoten in beton. De aannemer 
heeft op dat punt geen keuzevrijheid. 

In de SPC00033 staan de eisen en leveringsvoorwaarden genoemd die door ProRail worden gesteld. 
De heer Kappers legt uit dat eisen en voorwaarden geënt zijn op de Europees vastgestelde norm. De 
SPC is voornamelijk van technische aard. Ballast mag in Europa bij elke gecertificeerde leverancier 
worden besteld, legt de heer Kappers uit. Als ballast per schip over zee wordt vervoerd is een van de 
voorwaarden dat de ballast niet met zeewater in contact mag zijn geweest omdat er dan later 
problemen kunnen komen aan het veiligheidssysteem voor treinen als de ballast onder de rails ligt. 

De NLA beschouwt materiaal met minder dan 1,5% kwarts als kwartsloos, zo legt de voorzitter uit. De 
heer stelt dat Prorail met kwartsloos bedoeld dat er 0% kwarts aanwezig is. De voorzitter legt uit dat 
om aan de wettelijke norm te voldoen er dus oök 1 % kwarts aanwezig mag zijn. De heer legt uit dat 
ProRail diverse testen heeft gedaan. Daaruit is gebleken dat materiaal met weinig kwarts toch meer 
kwartsstof kan uitstoten dan materiaal dat een hoger percentage kwarts bevat. Om die reden houdt 
ProRail het op geheel kwartsloos materiaal. 

De voorzitter vraagt wat de waterabsorptie-eis is. De heer legt uit dat wordt geoordeeld hoeveel water 
het gesteente kan opnemen. Hoe minder water gesteente opneemt hoe duurzamer het gesteente is. 
Ook de levensduur van de gebruikte materialen is dan veel langer en hoeft dus veel minder snel 
vervangen te worden. Er zijn twee testen in gebruik om dit te beoordelen: De vorstdooitest en de 
magnesium-sulfaattest. Beide testen geven goede en betrouwbare uitkomsten voor wat betreft de 
water opname mogelijkheid. In Nederland zijn er jaarlijks zo'n veertig vries-dooi cycli. Gevolg is dat 
gesteente eerder afbrokkelt, kleiner wordt en dat dit gesteente stevigheid en stabiliteit zal verliezen: 
De veiligheid van de ballastbaan wordt dan fors minder. Als de steentjes te klein worden, kunnen ook 
de onderhoudsmachines niet zorgen dat de ballastbaan stevig blijft. Een steentje mag niet kleiner 
worden dan 20 mm. Als de steen kleiner wordt, zakt het eerder weg in het spoorbed. De heer wijst 
erop dat het aanhouden van die ondergrens heel belangrijk is om de stabiliteit te houden van de 
ballastbaan. Bij veel kleine steentjes komt er ook meer vuil, zoals bladafval, in de baan en zal ook de 
afvoer van water moeizamer en langzamer gaan. De heer legt uit dat er ook al kwartsloze steentjes in 
gebruik zijn met een groter water absorbentie maar die wel een hogere hardheid hebben. In concept 
SPC00353 wordt een en ander beschreven. 

De voorzitter geeft aan dat artikel 4: 17 van het Arbobesluit al in de jaren 90 van de vorige eeuw is 
ingevoerd. Hij vraagt zich af wat de spoorwegbranche de afgelopen jaren heeft gedaan om te kunnen 
voldoen aan de strenge eisen. De heer legt uit dat er veel onderzoek is verricht naar de soorten steen 
en de slijtvastigheid daarvan en de uitstoot van kwartstof. De Duitse groeve Nickenich was de eerste 
die kwartsloze ballast kon leveren. De voorzitter merkt op dat het bijzonder is dat als er een groeve is 
die kan leveren dat daar vervolgens niet of minimaal wordt afgenomen. Mevrouw wijst erop dat het 
geen vraag is voor ProRail, maar dat de voorzitter zich daarvoor moet wenden tot de betreffende 
aannemers van de werken. 

De voorzitter vraagt of het klopt dat het in Nederland niet goed mogelijk is om een spoorbed in beton 
te maken. De heer eeft een toelichting van de bodemgesteldheid in Nederland. Er zijn slechts enkele 
plekken waar beton wel kan worden gebruikt. Verder is een ballastspoor de veilige oplossing. De 
voorzitter merkt op dat een van de plekken waar kwartloze ballast of beton nodig is toch wel de 
Schipholtunnel is. De heer stelt dat tunnels geschikt zijn. Voor nieuwbouwtunnels zou eerder gekozen 
worden voor een betonbed. De Schipholtunnel dateert van de jaren 70 van de vorige eeuw. 

Mevrouw Ahlers wijst erop dat er een aanpassing in de Arbo-catalogus is. Als er beschikking is over 
kwartsloze ballast dient de aannemer daarvoor te kiezen. Er is wel een beperking. Er is niet voldoende 
van deze ballast om alle gebruikte ballastbanen te vervangen. De opdrachtgever, ProRail, wijst de 
aannemers erop om zoveel mogelijk te kiezen voor deze soort. ProRail voldoet aan haar verplichting 
volgens gemachtigde om erop te wijzen, maar zij kan niet eisen van de aannemers om overal 
kwartsloze ballast te gebruiken als er niet voldoende voorradig is. In de gestelde eis wordt een termijn 
gesteld vanaf wanneer er overal met kwartsloze ballast gewerkt moet worden. Dat is een 
resultaatsverplichting volgens mevrouw die in praktijk niet uitvoerbaar is. Een en ander heeft zij 
uitgelegd in haar bezwaar. 
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De voorzitter vraagt hoe groot de uitval van treinen is en binnen welke termijn als de NLA blijft bij de 
gestelde eis om alleen nog kwartsloze ballast te mogen gebruiken als ballastbaan. De heer legt uit dat 
ProRail ongeveer 25.000 werkzaamheden per jaar laat uitvoeren. Daarvan zijn er 600 groot. Dat houdt 
in dat gedurende een (lang) weekend een baanvak geheel gestremd is en de NS bussen inzet om 
reizigers te vervoeren. 400 Projecten hebben daarvan te maken met ballastvervanging of verhoging. 
De heer vult aan dat gemiddeld 4 keer per jaar er kortdurend onderhoud plaatsvindt aan het 
ballastbed. De verwachting is dat als men niet meer aan de baan mag werken voor onderhoud, er 
binnen 1 of 2 jaar het (internationale) treinverkeer niet meer mogelijk is. Momenteel worden ongeveer 
voor 250 miljoen euro uitgegeven aan onderhoudswerkzaamheden. De voorzitter merkt op dat 
economische motieven niet van belang zijn als het werken met kankerverwekkende stoffen geheel 
moet worden voorkomen. De heer zegt dat hij begrijpt dat economische motieven niet van belang zijn, 
hij wil slechts schetsen hoe groot het belang van onderhoud is voor ProRail. 

De voorzitter merkt op dat er water wordt gebruikt om de ballast nat te houden bij verwerking. Hij 
vraagt zich af wat er met het stof gebeurd is dat tussen de ballast ligt als het water verdampt. De heer 
legt uit dat het stof langzaam naar beneden zakt, tussen het spoorballast. Een dag na verwerking kan 
er nog een verhoogd stofconcentraat worden gemeten volgens TNO. Echter de dagen er na niet meer. 

De voorzitter vraagt of er al contact is met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hierna te 
noemen I&W, over de gestelde eis. De heer legt uit dat er nog geen formele gesprekken zijn geweest 
over de eis en in hoeverre ProRail hieraan kan voldoen binnen de gestelde termijn. Wel is grote 
interesse van I&W in de voortgang en afhandeling van dit bezwaarschrift. 

De heer igt de gestelde eis kprt toe. Hij legt uit dat technische uitvoerbaarheid inhoudt dat er iets 
bestaat om het uit te voeren. Iets is niet uit te voeren als het nog niet is uitgevonden of niet kan 
bestaan. De eventuele (lange) levertijd is geen onderdeel van de definitie. Mevrouw verwijst naar het 
in het bezwaarschrift ingenomen standpunt hierover. De insteek van de eis is dat er steeds wordt 
uitgegaan van 1.5% kwartsloze ballast en geen 0%. Mevrouw wijst er dat dit niet blijkt uit de 
uitgegeven literatuur van de NLA. Enige verduidelijking bij het opstellen van de eis was goed geweest 
hierin, meent zij. De heer stelt dat als wordt uitgegaan van 1.5% kwartsloze ballast er meer groeven 
in aanmerking komen dan als wordt uitgegaan van 0%. De beschikbaarheid is dus vele malen groter 
dan gesteld door ProRail. Mevrouw stelt dat ProRail uitgebreide navraag heeft gedaan naar groeves 
waar de bedoelde ballast is te verkrijgen met tot nog toe weinig resultaat. De heer meent dat er een 
Turkse groeve is waar de bedoelde ballast beschikbaar is en ook in grote hoeveelheden. De voorzitter 
verzoekt aan de NLA om een lijst ter beschikking te stellen aan ProRail met de groeven waar de 
bedoelde ballast beschikbaar is. Na ontvangst van de lijst zal ProRail een termijn krijgen om daarop te 
reageren. 

Mevrouw stelt dat zij heeft gelezen dat ProRail per 1 januari 2020 kwartsloos ging werken, maar op 
een andere manier dan in de eis gesteld. Mevrouw legt uit dat er een keuze is gemaakt in 
werkzaamheden in de delen 1 en 2. Een praktisch begin is gemaakt om te werken met kwartsloze 
ballast bij tunnels, overkappingen en kleinschalig onderhoud. Hiertoe is besloten omdat de risico's met 
het werken met kwartshoudende ballast het grootst is. De heer legt uit dat gekozen is voor gesloten 
ruimten. Hij heeft graag het gesprek aangaan met de NLA over de praktische uitvoering van de eis. 

Mevrouw merkt op dat ProRail enerzijds stelt dat er niet kan worden voldaan aan de 
inspanningsverplichting en anderzijds dat de resultaatsverplichting niet haalbaar is. Zij vraag 
verduidelijking van de opmerkingen. Mevrouw legt uit dat het binnen de gestelde termijn in de praktijk 
niet mogelijk is voor ProRail om geheel te werken met kwartsloze ballast. 

Mevrouw legt uit dat er wel overleggen zijn met Ministerie van I&W en Ministerie van SZW over de 
inhoud van te stellen eis. Daarnaast heeft ProRail gevraagd om overleg als reactie op de gestelde eis 
om met NLA en Ministerie van I&W. Vanuit de positie van de NLA heeft mevrouw Kaptein niet 
ingestemd met zo'n overleg. De voorzitter wijst op dat overleg onderling goed is, zodat de belangen 
van de baanvakwerknemers worden gediend, artikel 4: 17 va het Arbobesluit niet overtreden zal 
worden en de treinen kunnen blijven rijden. 

Mevrouw meent dat ProRail steeds in gesprek wil gaan over de eis. De heer benadrukt dat er meer 
pogingen zijn gedaan om een inhoudelijk gesprek aan te gaan. De voorzitter spoort de partijen aan om 
een constructief gesprek aan te gaan en niet af te wachten op een beslissing op bezwaar of een 
mogelijke uitspraak van de rechter. Mevrouw benadrukt dat het een normaal uitgangspunt is om aan 
de wet te voldoen. Zij meent dat ProRail alles op alles moet stellen om tot 
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concrete resultaten te komen zodat zij zo snel mogelijk zich houdt aan het gestelde In artikel 4:17 en 
dat de eis wordt nageleefd. 

De heer Leliveld legt uit dat ProRall zijn uiterste best wil doen om aan de wet te voldoen. De gestelde 
els Is echter niet geheel technisch uitvoerbaar. ProRall wil voldoen aan datgeen wat in haar 
mogelijkheden ligt. Zij wil steeds het gesprek blijven aangaan. 

De heer legt uit dat Pro Rail wil voldoen aan de eis. De termijn moet wel worden aangepast omdat de 
bedoelde ballast niet In de grote hoeveelheden direct bescl1lkbaar Is. Ook moet er oog zijn voor de 
financiële aspecten van de levering van kwartsloze ballast. HIJ benadrukt dat de beschikbare bedoelde 
ballast direct al wordt gebruikt om de tunnels en overkappingen. 

De heer verzoekt om af te zien van een gedoogconstructie. HIJ verzoekt om de gestelde termijnen en 
verwachtingen zo concreet mogelijk te maken. 

Afgesproken wordt dat de tijdens de hoorzitting getoonde sheets worden gezonden per e-mail en deel 
uitmaken van het bezwaardossier. De heer Roepnaraln bevestigt dat de NLA binnen een termijn van 
twee weken informatie zal zenden aan gemachtigde over de genoemde groeven waar de bedoelde 
kwartsloze ballast verkrijgbaar zou zijn. 

Sluiting 
De voorzitter deelt mede dat hij zich voldoende geînformeerd acht. Op grond van alle beschikbare 
stukken en de gegeven toelichting zal een heroverweging van het bestreden besluit plaatsvinden. De 
beslissing op bezwaar, met daarbij het verslag van deze zitting, wordt zo spoedig mogelijk 
toegezonden. Mocht belanghebbende het niet eens zijn met de beslissing, dan staat de mogelijkheid 
van beroep bij de rechtbank open. De voorzitter dankt de deelnemers en sluit de hoorzltt\ng. 
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Oen Haag 

P.roRail B.V. 
T.a.v. de directie
Postbus 2038
3500 GA UTRECHT

,, 1111 11 • • 1111 Il, 11·, 1 11 ·111 • ·Il 1· 1H,1

Datum 27 januari 2023 

Nederlandse Arbeidsinspectie 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Betreft Kwartsloze ballast en toezicht naar aanleiding van BOB 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van de gestelde eis van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), 
uw Bezwaarschrift, de hoorzitting en de 1;3eslissing Op Bezwaar (BOB) die door de 
Directie WBJA van het Ministerie van SZW op uw Bezwaarschrift genomen gaat 
worden, bericht ik u als volgt. 

Hierbij (her)bevestigen wij de punten uit de mem0 die mevrouw A. Rietstra en de 
heer J. Schaap op 29· augustus 2022 per mail van de NLA heeft ontvangen naar 
aanleiding van de gesprekken over de realisatie van de eis tot naleving die de 
inspectie met ProRail heeft gevoerd: 

Kwartsloze ballast 
Onder kwartsloze ballast verstaat de Nederlandse Arbeidsinspectie volgens de 
openbare Richtlijn Basis Inspectie Module (BIM) 1 Kwartsstof dat ballastmateriaal 
maximaal 1,5·%. vrij kristallijn kwarts mag bevatten. 

Deel 1 eis tot nah,wing 

Toepassen kwartsl.oze ballast op spoorinfra projecten "in tunnels, kunstwerken en

oo- en in de directe omaeving van stations (emolacementen)" met in achtneming 
dat onder kwartsloze ballast wordt verstaan volgens openbare Richtlijn BIM 
Kwartsstof, maximaal 1,5% vrij kr:istallijn kwarts. 

In de eis tot naleving, datum 13 januari 2022, is gesteld dat ProRail hiervoor in 
2022 ca. 200.000 ton ballast voor de geplande werkzaamheden nodig heeft. Dit is 
door ProRaif op 22 december 2021 erkend in het document 'Redeneerlijnlijn 
infaserin� kwartsloze ballast'. 

In de twee gevoerde gesprekken met de inspectie heeft ProRail mondelin_g 
bevestigd, dat in tunnels en onder overkappingen kwartsloze ball�st vanaf 2022
wordt toegepast. . 

· 

In het document 'Projectkaart onderzoek beschikbaarheid kwartsloze ballast 
update juni 2022' - wat voorafgaand aan het tweede gesprek aan de inspectie is 
toegestuurd - is gesteld dat op basis van de nieuwe productspecificaties (SPC's) 
die uitgaan van ballast geheel vrij van kwarts 260.000 ton ballast beschikbaar is 
in 2022. 
Uitgaande van wat ProRail nodig heeft voor geplande werkzaamheden, gaat de 
Inspectie ervan uit, dat vanaf 2022 in alle tunnels, kunstwerken en op en in de 

'Basfsinsoectiemodule Kwartsstof I Rjçhttijn I Nederlandse Arbeidsinsoectie Co!art>eidsins:pectie.nl) 

De Nederlandse Arbeidsinspectie bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet· en 
regelgeving ten aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen. 

Nederlandse Arbeidsinspectie 

Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
Pamassusplein 5 
2511 VX Oen Haag 
www.NLArbeldsinspectie.nl 

Contactpersoon 
Medewerker afd. 
Inspectieondersteuning 
T + 31(0)70 333 6383 

Onze referentie 
2133365/08 
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Hoogachtend, 
De Minister- van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
de projectleider 

Bijlage: Memo NLA aan WBJA ref 2133365 d.d. 15-8-2022 
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Afdeling WBJA 

Nederlandse Arbeidsinspectie 
Miriisrerie van Sociale Zaken en 
Werk9ele9enheid 

m,em.o Inzake bezwaar ProRail m.b.t: eis tot naleving NLA 

Aanleiding 

Maandag 25 april 2022 heeft de digitale hoorzitting plaatsgevonden waarin _het 
bezwaar van ProRail werd behandeld tegen de eis d_ie de Nederlandse 
Arbeidsinspectie heeft gesteld op het vlak van gezond en veilig werk. Tijdens de 
hoorzitting is door partijen g·econcludeerd, dat het wenselijk is dat ProRail en de 
jnspectie in gesprek treden naar aanleiding van de tijdens de hoorzitting 
gewisselde informatie en standpunten. 

Op uitnodiging van inspectie hebben met ProRail een tweetal gesprekken, 
respectievelijk op 2_2 juni 2022 en 19 juli 2022, plaatsgevonden. Doel van deze 
gesprekken was om overeenstemming te bereiken over de manier waarop ProRail 
de komende tijd kan·en zal voldoen aan de door de inspectie gestelde eis. In de 
uitnodiging van de inspectie aan ProRai! is herhaald, dat volgens de openbare 
Basis Inspectie Module (BIM) 1 ballastmateriaal maxima.al 1,5% vrij kristallijn 
kwarts mag bevatten. Alle vooraf aan ProRail kenbaar gemaakte uitgangpunten 
voor het gespr�k. zijn opgenom�n in bijlage 1.

Wanneer in deze notitie wordt gesproken over kwartsloze ballast, dan wordt 
daarmee kwartslo.os bedoeld al� omschreven in de openbare Richtlijn van de 
Arbeidsinspectie, de Basisinspectiemodule Kwartsstof (BIM). 

Uitkomst gesprek 22 juni 2022 

ProRail is begonnen met toepassing van kwartloze ballast in tunnels �n bij 
overkappingen. Daarnaast is door ProRail aangegeven dat er onvoldoende aanbod 
van kwartsloze ballast besch)kbaar is om binnen de gestelde termijn a_an de 
gehele eis te kunnen voldoen. ProRail gaat hie.rbij uit van ballast van geheel vrij 
van kwarts in tegenstelling tot wat door de Inspectie wordt geëist volgens de 
openbare richtlijn Basisinspectiemodule Kwartstof (BIM). Het gesprek is afgesloten 
met de afspraak, dat Pr9Rail binnen twee weken na 22 juni 2022 aan de inspectie 

1 Basisinspectiemodule Kwartsstof I Richtlijn I Nederlandse Arbeidsinspectie
(nlarbeidsinspectie.nl} 
Bij een blootstelling aan respirabel stof van 5 rng/m3 (de oude, Inmiddels vervallen 
Maximale Aanvaarde Concentratie voor 'algemeen' respirabel stof, dat geen specifieke 
gezondheidsrisico's heeft), en een kwartsgehalte van 1,-5% zoals weergegeven in de BIM, 
ligt de blootstelling aan respirabel kyvartsstof exact op de grenswaarde van 0,075 mg/m3. 
Volgens de meest recente stand van de wetenschap z9u de grenswaarde voor 'algemeen' 
respirabel stof echter moeten ligg�n op 1,5 mg/m3. Bij deze blootstelling, en een 
kwartsgehalte in de steen van 1,5%, zou de blootstelling aan respirabel kwartsstof liggen op 
0,0225 mg/3; ruim orn,ler de grenswaarde van respirabel kwartsst_of. 

Directie Toezicht A 

Datum 

15 augustus 2022 

Onze referentie 

2133365 

Kopie aan 
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betekent dat ProRail tussen 400.000 en 600.000 ton ballast per jaar nodig heeft 
voor de overige werkzaamheden· aan het spoor. 

In de eis tot naleving, datum 13 januari 2022, is boven op de termijn van 3 
maanden een termijn van 21 maanden5 gesteld dat ProRail ballast volgens de 
openbare Richtlijn BÎM Kwartsstof moet toepassen bij alle werkzaamheden (in 
tunnels, kunstwerken en op en in de directe omgeving van.stations 

(emplacementen) en�overige werkzaamheden) aan het spoor. 

Voor de termijn (maximaal 24 maanden)· dat ProRail nog niet kan beschikken over 
de ballast wat voldoet aan de openbare Richtlijn BIM Kwartsstof, dient ProRail als 
opdrachtgever een steensoort voor te schrijven die het dichts� bij de openbare 
Richtlijn BIM Kwarstof ligt. 

De inspectie zal gedurende de gestelde termijn inspecties uitvoeren op projecten 
van ProRail waarbij sprake is van overige werk?aamheden (deel 2 eis) of ProRail 

aan de voorn_oemde voorwaarden voldoet. Hiertoe zal de inspectie ProRail 
verzoeken om de planning van de overige werkzaamheden toe te sturen. 

Voor zover ProRail voor de overige werkzaamheden binnen de termijn van 24 
maanden aantoonbaar niet kan beschikken over voldoende ballast die voldoet aan 
de openbare Richtlijn BIM Kwartstof, zal de inspectie niet handhaven op de 
vervanging van deze ballast. 

Concluderend uit de gesprekken en uit documenten van ProRail is niet 
onderbouwd vast komen te staan, dat de termijn van 24 maanden onvoldoende is 
om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren met ballast die voldoet aan de 
openbare Richtlijn BIM Kwartsstof (ballast van maximaal 1,5% vrij kristallijn 
kwarts). Zoals eerder aangegeven gaat ProRail uit van de inkoop van ballast van 
geheel vrij van kwarts. 

De -oorspronkelijke termijn van 24 maanden die in de eis is gesteld blijft in stand. 
Hierboven is met redenen omkleed, dat enkele voorwaarden zullen wijzigen. Dit 
heeft betrekking op hetgeen in de openbare Richtlijn BIM Kwarstof wo�dt verstaan 
onder·kwartslOze ballast en- het te voeren arbobeleid ten aanzien van deel i van 
de els. 

Met vriendelijke groet, 

Directeur Toezicht 
Nederlandse Arbeidsinspectie/Netherlands Labour Autorithy (NLA) 

5 Totale termijn is 24 maanden

Directie Toezicht A 

Datum 

15 augustus 2022 

Onze referentie 

213�65 
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Bijlage 3 - MEMO NLArbeidsinspectie aan WBJA 
Door NLA ontvangen stukken van ProRail 

NL Arbeidsinspectie· 
Per e-mail 

Datum 

Uwkenmerk 

Ons kenmerk/ID 

·Bijlage(n) 

Onderwerp 

7 juli 2022 

BLST/202207-07 

4 

Notitie 'Tussenconclusie 
onderzoek beschikbaarheid 
kwartsloze ballast' 

Utrecht. 7 juli 2022, 

Eigenaar 

Telefoonnummer 

· Afdeling 

+31 (0)627883775

1 

Aanleiding 
ProRail en de Nederlandse Arbeidsinspectie (hierna óok NLA) spraken elkaar op 22 juni 2022 
over de verschiilen van inzicht over de hoeveelheid beschikbare kwartsloze ballast voor de 
Nede.rlandse markt. Het beschikbaç1rheidsvraagstuk is richtinggevend voor ProRails ambitie om 
kwartsloze ballast bij spoorwerkzaamheden toe te laten passen. Kortgezegd stelt ProRail op 
basis van uitvoerig en intensief onderzoek vast dat op dit moment onvoldoende kwartsloze 
ballast-beschikbaar is om op korte termijn volledig kwartsloos te gaan werken. Dit komt volgens 

· ProRail door tiet actuele aanbod op de markt én door het feit dat ballast een natuurproduct is
waarvan de winning/productie tijdrovend is. Dit maakt dat er nu geen concrete tijdlijn voor
infasering van kwartsloze ballast bij alle Nederlandse spoorwerkzaamheden te geven is.

De NLA heeft in het gesprek teruggegeven dat zij geen vertrouwen heeft in het onderzoek van
ProRail naar de beschikbaarheid van kwartsloze ballast. De NLA .is )uist van me_ning dat er wel
voldoende kwartsioze steen beschikbaar is. ProRail vroeg in het gesprek een onderbouwing
van dat standpunt, maar de NL Arbeidsinspectie deelde_ die niet. Als.voorbeeld schetste de NL
Arbeidsinspectie-wel dat er contact is geweest met een importeur die stelt een partij kwartsloze
ballast in Spanje te hebben liggen.

Uitkomst van deze uitwisseling van standpunten was dat ProRail de tussenconclusie van het
onderzoek naar kwartsloze ballast met de NLA zou delen waarop de NLA zal reageren.
Vervolgens zal opnieuw een gesprek plaatsvinden. ProRail heeft op 22 juni tevens aangeboden
om het door ProRail verrichte onderzoek naar de besch_ikbaarheid va·n kwartsloze ballast te
.laten controleren door een externe partij. Dat aanbod staat nog steeds.

Opzet notitie 
In de zienswijze, het bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting heeft ProRail (onderbouwd) 
toegelicht wat zij heeft gedaan om de beschikbaarheid van kwartsloze ballast te onderzoeken 
en wat de uitkomsten van dit onderzoek zijn. In deze notitie wordt het onderzoek naar 
kwartsloze b�llast verdertoegelicht naar de huidige stand. De voorbeelden in deze notitie zijn 
illustratjef bedoeld. Verdiepende informatie �oals onderzoeksrapporten en documentatie van 
contacten zifn op aanvraag beschikbaar voor ve�dere onderbouwing/toelichting. Deze notitie 













Op Weg. naar kwartslo_os .werken.· .....

-4ft.� 

�-
.... �,
., ...... 

" 

�- �-.N ,.,a·. .
. . .. . ..... ' . , 

J .
. -·'.. .,..,,.. .. . . . . 

.. ''. 

}; - � -ii!.f-" "'. ,..· . ·. '
.. .' $. '-'/'·. � _

...,

,,,.\ . '- .. � 
........ ... _:_, ... 7_'Z. ·, ;,

'll.

(. -✓ .. :, -� , 
., . 7,r.- �

--

.... • 

·tfi ..... -�- ..... -. �_.,.. t..? � .. ' .. , . '·-..... •, .,

. ,'\', �· . �.. . ' ..... _,k'/f,'. •... "'.;- ..... } --� . 
(� . ' � . 

;;,-� ·' ; 
. , .. . ... _ .:;- ---,.:"'·"

1' ·f. ' .Jjib..
� ... ,,�"··¾., ,,,r "'.�;-� 

4' • ·.�,'si;;;... .ë 

• 

'• � .. ·• . .'·'.,.. 
..a � .. ·-.è.· �: ""'11 ·•� 

• Tra-..,. •' •\.�J-"'· . 

t { ii.. 4 ·� 

• , ·.·. ·1· . . 
. 

. ;./' ,-..•.� f 

... . -: '� ..... \i ,;' . � - .,·.� ... " . • ... ... . ,;,.• . 

. -

• ... •1. ·, • • � . ,/, .,'

. 
. ... .;.·-j'�' -�.-. ,. ...-. . �- ,. 

- � -

ProRail 

Projectkqarten 

Kwartsloze ballast 
Upd·ate juni 2022

 

7 



 

')oei en werkstromen 8 

Het doel, stapsgewijze afbouw van het gebruik van kwarts ·houdende ballast 
. realiseren we a"an de �hand van drie clusters, met in totaal 9 werkstromen 

WAT willen we bereiken? 

Stapsgewijze afbouw van het gebruik van kwarts houdende ballast in tunnels en bij overkappingen en bij kleinschalig onderhoud. 
Ambitie is tevens een afbouw voor overig spoor. Realisatie o.a: afhankelijk van feitelijke beschikbaarheid kwartsloze ballast 

Afbouw van het gebruik van 
kwarts houdende ballast 

0 1. AFBOUW INZETTEN

Registreren gebruik ballast, sturen 
op reductie, ontwikkelen plan voor 
stapsgewijze afbouw 

� 2. UITROL in CONTRACTEN 

Stapsgewijs inregelen in 
bestaande en nieuwe (Project / 

·. KO) contracten

A 3. Effect op prestaties

g Korte en lange effecten �P termijn. 
hin9er, geld en duurzaamheid 

HOE gaan we dit realiseren? 

e 

e 

Supply Chaln 

-4. Kwartsloze ballast

Beschikbaarheid kwartsloze
ballast verhogen.

5. Retourstromen

Effecten veranderende 
retourstromen in beeld en 
risico's gemitigeerd 

Innovatie & best practlces 

6. ALTERNATIEVEN ONTWIKKELEN

Ontwikkelen alternatieven voor 
kwarts houdende ballast en/of 
vrijkomen van respirabel stof 

ft 7. BEST PRACTICES AANNEMERS

V Reduceer het gebruik van kwarts 
houdende ballast en beperk 
negatieve gevolgen door 
toepassing van bes! practices 

0 
8. OPLEIDING & COMMUNICATIE·

Met opleiding & communicatie 
de juiste mindset scheppen voor 
gerichte afbouw van gebruik 
kwarts houdende ballast 

e 9. PROGRAMMA MANÁGEMENT

Managen van stakeholders, 
deelprojecten, afhankelijkheden 
en communiceren van resultaten 

P:roRa.il· 
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4: Verhogen beschikbaarheid kwartsloze ballast 
Onderzoek naar de beschikbaarheid van kwartsloze bailast 

Bij.de verwerking van kwarts houdende ballcist kan resplrabel (kwarts)stof vrijkomen. Kwartstof is �chad�lijk voor de ge�ondheid 
en staa.t op ·de lijst kankerverwekkende stoffen. Indien technisch beschikbaar moet van een alternatief gebruikt worden 
waarmee het risico wordt weggenomen. We zoeken dus naar ballast die geen kwarts bevat. 

• · Ontwikkelen van een methode om objectief en op basis van internationale
normen blootslellingsniveaus van respirabel kwartstof te kunnen meten
alsmede kwarts- en asbest percentage in het gesteente inclusief wijze van 
monsterneming. · 

• Mogelijk maken van stapsgewijze substitutie van kwarts houdende ballast
voor kwartsloze ballast of ballast waarbij relatief geen of minder kwartsstof

· emissie J!laatsvindl bij handelingen.

• In scope: Opzei uniforme meetmethodes voor kwartsstof blootstelling bij
werkzaamheden
Opstellen nieuwe SPC voor kwartsloze ballast inclusief ontwikkelingen
noodzakelijke objectieve test methoden voor kwarts en asbest.
Informele marktverkenning
Formele aanbestedingsprocedure

202·1 2022 . 2023 20 .. 
•-------•-------•-------•·;;;::__=:..._-----:=�=-== 

� 

• Uniforme meetmethode
blootstelling (TNOI
Uniforme meetmethode

. kwarts- en asbest géhalle (Q
Mineral, SGS, TNO)
Prioritering i(lzet 2022

Opleveren onderzoeken TNO 
en Prevenl Partners (inzicht in 
blootstellingsrisico'sl 
Opleveren SPC00353 
Start aanbesteding 
Prioritering 2023 

• Momenteel is beperkt kwcirtsloze ballast beschikbaar (groeve Nikkenich via
H&B grondstoffen). ProRail is gebonden aan aanbestedingswetgeving en 

_kan op korte termijn geen rechtstreekse inkoop afspraken maken.
Maatregel: ProRail maakt operationele afspraken met de importeur om
datgene wat beschikbaar is bij de goede projecten te·krijgen (toepassing
ingesloten ruimtes). Feitelijke inkoop via aannemers.

• Ballast is een natuur product waarvan alleen door intensieve lesten
geschiktheid kan worden vastgesteld. Daarnaast is spoorballast een nieuwe 
specifiçatie met specifieke investeringen in productielijnen en de supply
chain. Deze factoren maken het onzeker wat de feitelijke beschikbaarheid is
alsmede in welk tempo geschikte ballast naar Nederland ko,:i komen_.

P:rèRail -

. Contractuele borging van 
toepassing beschikbare 
volumes kwartstoze ballast 
... (afhankelijk van 
uitkomsten onderzoek 
beschikbaarheid) 

ROL 

Projectleider 
Opdrachtgever 

Kernteam-leden 

Stuurgroep 

drQGhmemers 

WIE 

)ohan Schaap 
Danou Veenhof (manager T�chniek) 
Riet Schroven (dir. Projecten) 

Arthur Kappers {Ballast) 
Harold van der Werve (Procurement) 
Werkgroep ballast ·11n- en extern} 
Opdrachigever 

e 

TNO, Prevent Partners, Q minergl, SGS. + Gliversen. 
3 
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4: Onderzoek naar de beschikbaarheid van·kwartsloze b�llast 

�@.@lil;i'>Af)îi�IJ 

4. 1 Onderioeken blootstelling en
omgevingsrisico's 

4.2 Opstellen nieuwe SPC00353 

4.3 Marktverkenning 

4.4 Operationele afspraken H&B 

4.1.1 Onderzoek bloofstellingsrisico's omgeving (Prevent Partners) 
• 4.1.2 Onderzoek emissie kwartsstof en blootstelling bij handelingen mei ballast (werkzaamheden aan het

spoor)
4. 1.2. l TNO fdse 1 Stof en schadelijke componenten tijdens handelingen met ballast
4.1.2.2 TNO fase 2 Uniforme meetmethode

• 4. l .i3 TNO fase 3 Effect van transport met ballast en bloolstellirig tijdens handelingen met ballast
4.1.2.5 Opleveren tussen en eindrapporten {TNO deel 1 (fase 1) en deel 2 {fase 2 en 3)) 

• 4.2.0 Oplever.en eerste droff SPC00353
• 4.2. l Uniforme meetmethoden kwartsgehalte en asbestgehalte ballast (SGS/Q mfnera;/Dekra/TNO)
• 4.2.2 Uniforme meetmethode voor omzettingsprodukten bij Olivijn houdend gesteente (Q mineral)
• 4.2.3 Voorlopig concept SPC00353 (kwartsloze ballast) 
• 4.2.4 Doorlopen review proces voorl9pig concept SPC00353 mei de mark! 
• 4.2.5 Afronden Autorisatie en publicatie definitief concept SPC00353

4.2.6 PUblicolie handelingskader kwarlsloze ballast versie 1.1
4.3.1 Tenderplon kwortsloze ballast voor publicatie marktverkenning (incl. vaststellen in Tenderboord)
4.3.2 Publicatie marktverkenning .
4.3.3 Eindconclusie onderzoek kwartsloze ballast (op basis van uitkomsten marktverkenning)

• 4.3.4 Inkoop Strategie kwartsloze ballast 
• 4.4. l Afspraken 2022 projecten 'onder de. kap'. 2023 op basis van vigerend inzicht onderzoek inplannen.

'1g�AlfE1�j 
Q4. 2021 
Q4.2021 
Q2. 2022 
Q4. 2021 
Q4. 2021 
Dec. 2021 
Juli 2022 

Dec.2021 
Feb. 2022 
Mrt. 2022 
Mrt. 2022 
Juni 2022 
Juli 2022 

Aug. 2022 
Aug. 2022 
Sept. 2022 
Q4 2022 
Q42022 
QI 2022 

• Momenteel zich! op lot co. 60.000 ton voor 2022 • . Prevent Partners en TNO fase 1 opgeleverd. TNO fase 2 vertraagd vanwege
weersomstandigheden (deels geen represenlafieve metingen kunnen
doen). Maatregel: escalatiegesprek 4/7, mogelijk toch tussenconclusies te 
doen. 

• Voor 2023 is het beeld maximaal tot 200.000 ton. Onzekerheid omdat de 
Duitste groeves nog niet allemaal dè testen hebben afgerond specifiek op 
kwartsgehalte en aanwezigheid van asbest. 

SPC00353 wordt begin juli gepubliceerd conform planning. Voorbereiden 
formele marktverkenning is gestort. No de zomer publicatie (september). 
u, de informele verkenning verloop! he! contact met grqeves (al dan niet via 
vertegenwoordiging) moeizaam. Test gegevens loten long op zich wachten 
of komen niet. Spanje lijkt naast Duitsland de meeste potentie Ie hebben. 
Nog geen inzicht in monslerplon, KMS groeves, daadwerkelijk kwartsgehalte 
en mogelijk schadelijke omzellingsproduklenJ. Informatie opgevraagd. 

.ProRail -

Nog geen enkéle Spaanse groeve voldoet aan besluit bodemkwaliteit 
(AP04), nog geen informatie ontvangen. 

c;;;==--;__ __ ;_ 
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Van: 

Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

spoorballast materiaal z9nder kwarts 
woensdag 2 maart 2022 17:13:35 
image004.png 
irnage002,ong 
HOMOLOGACION ADIE 2019.pdf 

RICHINOL BALASTO.PDE 
Riçhinol ISO 9001.pdf 
Richinol ISO 1400) pdf 
MARCADO CE RICHINOLPDF

DecPrest Richjnol.odf 
ENSAYOS.PDF 
HOMOLOGACION ADIE 2019 cxff 
basalttk030222Balast Denev Raooru,pdf 
basalt020322.docx 
basajtBALAST ÇE BELGESi 02032022(1).pdf 

Geachte heer Van Der Sanden, 

U heeft bij ons navraag gedaan in hoeverre er kwartsloze ballást beschikbaar is vanuit het 
buitenland voor de Nederlandse markt. Zoals reeds telefonisch besproken legt Steinag _BV zich 
toe op het sourcen van minerale grondstoffen door heel europa en erbuiten. Op het vlak van 
spoorballastmateriaal hebben wij 2 mogelijke p·roducenten gevonden die voldoen aan de eisen 
van de huidige SPC's van prorail en geen kwarts bevatten. Ce-certificaten en aanvullende 
technische gegevens zijn bijgevoegd. Steinag BV heeft bij beide groeves exclusiviteit bedongen 
m.b.t. afzet in de Benelux.

Optie 1: 
Bijgaand vindt u de technische gegevens van de groeve Richinol uit Spanje. Deze groeve heeft 
CE-markering, levert al jarenlang spoorbalaastmateriaal in Spanje (o.ël. aan hoge 
schelheidslijnen) en voldoet naar onze mening aan de huidige SPC's van Prorail. 

• Soortnaam Anfibolit 
• Beschikbare volumes of jaarbasis 31,5 - 50 mm 200.000 ....: 300.000 

ton op basis van de huidige productie mlddelen. Indien grotere volumes gevraagd worden 
kan de produktiecapaciteit opgeschaald worden 

. • Grondsreserves De eigenaren 
van de groev� (het is een familiebedrijf) hebben aangegeven dat zij voor de komende 60 
jaar vergunning hebben 

• Actueel op voorraad 70.000 ton 31,5 - 50 
mm 

•· Ver.laadhaven La Coruna 
• Losplaats nader te bepalen 

(naar wens Amsterdam/Rotterdam/Dordrecht/Moerdijk)
• Transport kan plaatsvinden op 

basis van zeeschepen varierend van 10.000 ton tot 50.000 ton en is mede afhankelijk van 
vraag en aanbod van ze�schepen. Wij nemen ëlan dat een ontvangende partij ir:i 
Nederland ·belang heeft bij een lç,slocatie met spooraansluiting 

• Verdere bijzonderheden wij hebben de 
groeve bezocht en vastgesteld dat de aanwezige productiemiddelen up to d�te �ijn. De 
materiaalkwaliteit is uitstekend. 

Optie 2. 

4 



Wij hebben een samenwerking met een Basaltgroeve in Turkije. Deze groeve levert al jarenlang 
spoorballastmateriaal en levert actueel aan de nieuwe zijderoute in Turkije. Materiaal voldoet 
aan de huidige SPC's van Prorail. CE-certificaat is bijgevoegd. 

• Soortnaam Basalt 
• Kwaliteit materiaal vertoont geen 

'zonnenbrand', bevat geen kwarts en voldoet aan alle andere·technische gevraagde eisen. 
Materiaal is door óns in onderzoek gegeven bij een geacèredtieerd laboratorium O(n de 
petrochemie vast te stellen. 

• Beschikbare volumes of jaarbasis 31,5 - 50 mm 150.000 - 250.000 ton 
op b�sis·van de huidige productie middelen. Indien grotere volumes gevráagd worden kan 
de produktiecapaciteit opgeschaald worden 

• Verlaadhaven Aliaga 
• 'Transport kan plaatsvinden op 

basis van zeeschepen varierend van 25.000 ton tot 50.000 ton en is mede afhankelijk van 
vraag en aanbod van zeeschepen. Wij nemen aan dat een ontvangende partij in 
Nederland belang heeft bij een loslocatie met spooraansluiting 

Er zijn internationç1al voldoende mogelijkheden om ook nog andere groeves te benaderen voor 

k""'.artsloze ballast. 

Wij hebben telefonisch contact gehad met Prorail waarbij aangegeven werd dat men in 
afwachting 1s van de nieuwe SPC's voor ballastmateriaal. Nieuwe toelatingsonderzoeken (zoals 
wij begrepen dus ook toelatingsonderzoek op basis van de huidige sps's) zouden, tot onze 
verbazing, vooralsnog niet aan de orde zijn. · 

Voor aanvullende vragen staan wijite allen tijde tot uw beschikking. 

Met vriendelijke groet, 

STEINAG B.V. 

MAIL:  
WEB: www.steinag.nl 

FOLLOW US ON FACEBOOK AND INSTAGRAM 

STEINAG B.V. 
Ressenerbroek 24c, 6666 MR Heteren 
Tel.: +31 (0) 263 0347-601 E-Mail: info@stejnag ol 
Director: Michael Freriks, Gertjan Heijting 
KVK 81829094 

The content ofthis email is confidential and intended for the recipient specified in me�sage only, 
lt is strictly forbidden to share any part ofthis message with any third party, without a wr.itten consent of the sender. 
Ifyou �eceived this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure 
such a mistake does not occur in the future. 
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Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

WG: Certificate of Analysis for project 0122-00923 *** Spoorballast amfiboliet 
maandag 14 maart 2022 16:54:34 

jmage00Lpng 

imaae002.ong 
012i-00923-00054220-C.pdf 

Geachte heer Van.Der Sanden, beste Leon, 

Zoals besproken sturen wij u bijgaand de onderzo�ksresultaten van GEOS waarin nogmaals 

bevestigd wordt dat de stenen van de groeve Rhicinol geen asbest bevatten. 

Ik ben erg nieuwgierig na�r de uitkomsten van de gesprekken van afgelopen donçlerdag tussen u 

en Prorail. Mag ik u hi_erover op gepast moment even contacten? 

Met.vriendelijke groet, 

STEINAG B.V. 

MAIL: heijting@steinag.nl 
PHONE: +31 (0) 263 0347-60 
WEB: www steioag.nl 

FOLLOW US ON FACEBOOK AND INSTAGRAM 

STEINAG B.V. 
Ressenerbroek 24c, 6666 MR Heteren 
Tel.:+ 31 (0) 263 0347-601 E-Mail: info@stejna� 
Director: Michael Freriks, Gertjan Heijting 

. KVK 81829094 

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified ï'n message only. 
It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. 
Ifyou received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure 
such a mistake does not occur in the future. 
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)fan: 

Aan: 

 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

 
Fwd: Certificate of Analysis tor project 0122-00923 *** Spoorballast amfiboliet 
dinsdag 1s· maart 2022 09:19:04 

1maae002 ono 
0122-00923-00054220:Ç.pdf 

Geachte heer

Zoals besproken sturen wij u bijgaand de onderzoeksresultaten van GEOS waarin 
nogmaals bevestigd wordt dat de stenen van de groeve Rhicinol geen asbest. bevatt�n.

Ik ben erg nieuwgierig naar de uitkomsten van de gesprekken van afgelopen donderdag 
tussen u en Prorail. Mag ik u hierover op gepast moment even contacten? 

Met v�iendelijke groet, 

STEINAG B.V. 

<!--[if !vrnf]--> 

<!--[ endif]--> 
MAIL: 

PHONE: +31 (0) 263 0347-60 

WEB: www steioag ol 

FOLLOW US ON FACEBOOK AND INSTAGRAM 

STEINAG B.V . 

. r 
Ressenerbroek 24c, 6666 MR Heteren 

Tel.: +31 (0) 2630347-601 EcMail: info@steinag nl 

Director: 

KVK 81829094 

The content ofthis email is confidential and intended for the recipient specified in message only. 
It is strictly forbidden to share any part ofthis message with any third party, without a written consent of the sender. 
lfyou received this message by mistake,please reply to lhis message and follow with its deletion, so thal we càn 
ensure such a mistake does nót occur in the future. 

/ 
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van: 

Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

 
WG: BASALT QUARRY 
dinsdag 15 maart 2022 17:15:18 
image001.ong 
imaaeoo2.ong 
LiVAMER.PDF 

BALAST CE BELGESi 2.pdf 
Kopie von Basalt-Analysewerte·Ba�tas (002}.xlsx 
TCDD-Analysis-Baztas-English2022.docx 

Geachte heer, 

In aansluiting op ons telefonisch o.nderhoud sturen wij u bijgaand de technische gegevens en de 

exclusiviteitsovereenkomst van Steinag BV met onze Turkse leverancier 'Livamer'. De groeve in 

kwestie kan jaarlijks 200.00 - 300.000 tön 31,� - 50 mm Basalt leveren t.b.v. de Nederlandse 

spoorwegen. ·Het materiaal voldoet aan de in Nederland gestelde eisen, is langjarig beschikbaar 

en bevat geen kwarts.en asbest. 

Zoals reeds eerder vermeld zij_n er binnen en buiten Europa volop groeves te vinde,:i die de 

mogelijkheid hebben om spoorballastmateriaal te leveren wat voldoet aan d.e technische eisen 

die in Nederland gesteld worden en geen kwarts en/of asbest bevauen. 

Bijgevoegd zijn: 

• een kopie CE-certificaàt

• de uitgewerkte technische gegevens

• een kopie van de distibutieovereenkomst tussen Livamer en Steinag BV

• een Engelse vertaling van het produktcertificaat

Wij zien met interesse uit naar üw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

STEINAG B.V. 
MAIL:  PHONE: +31 (0) 
263 0347-60 
WEB: www.steinag.nl 

FOLLOW US ON FACEBOOK AND INST AGRAM 

STEINAG B.V. 
Ressenerbroek 2 4c, 6.666 MR Heteren 
Tel.: +31 (0) 2630347-601 E-Mail: info@steinag.nl 
Director: Michael Freriks, Gertjan Heijting 
KVK 8182909 4 

The content ofthis email is confidential and intended for the recipient specified in message only. 
It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. 
Ifyou received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure 
such a mistake does n�t occur iri the future. 
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