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- ILT 

Verzonden: 	 maanda 12 februari 2018 11:27 
Aan: 
CC: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	 Herziening lasten onder dwangsom 
Bijlagen: 	 Herziening lasten onder dwangsom ATM.pdf 

Geachte 

Zoals afgesproken bijgaand een afschrift van de herziening van de lasten onder dwangsom zoals deze 
vandaag is verzonden. 

Met vriendelijke groet, 



182 Van: 	1111101
. 

 
Aan: 	 •ILI 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Heroverweging last 4 ATM 
Datum: 	vrijdag 19 januari 201814:36:02 
Bijlagen: 	ber-iierting i OD nav informeel overlegáprz 

Hoi 
Zie ier mijn gedachtespinsels op basis van de door jou gedane voorzet. Al denkend en 
schrijvend kom ik tot een iets andere conclusie. Zie het bijgevoegde voorstel. Ik heb 
verder een afspraak in je agenda gezet om dit stuk op korte termijn af te ronden. 
Wil jij ook nog even contact zoeken met 	om te bezien hoe hij nu aankijkt 
tegen de relatie met LAP3. 
Groet, 



Van: 
Verzon 
Aan: 
CC: 

@rws.nl] 

(WVL); 
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Van: 	ElaïLl 
Aan: 	 .11..T.; 	 J.-11.1; 
Onderwerp: 	FW: Uitkomsten overleg protocol 7510 op 10 januari 2018 
Datum: 	vrijdag 19 januari 2018 12:01:33 

- 1LT 

Ha collega's, 
Zie onderstaande mail tkn. Ik heb met 	afgesproken dat er in de toelichting op de 
wijziging van de Rbk waarmee de 7510 wort opgehangen in bijlage C nog een tekst 
over de toetsing aan artikel 25 Bbk wordt opgenomen. Daarin moet komen te staan dat 
het toevoegen van verontreinigde stromen (zoals waswater) aan thermisch gereinigde 
grond op grond van het LAP3 niet kan. Even in de gaten houden! 
Groet 

Onderwerp: 	oms en over eg pro oco 	r op 10januari 2018 
Ha in, 
Ik hibaij het overleg vooral ingebracht dat in het protocol geen aanwijzing moet staan dat 
verontreinigde stromen bij gereinigde producten mogen worden gevoegd. Dat is op grond van 
LAP3 en de doelstelling van de reiniging nooit de bedoeling. Ik zie dat jullie die hebben 
verwerkt. De overige opmerkingen zijn vanuit een andere hoek (RWS-OG) gekomen en jullie 
hebben van mijn gewaardeerde collegae daar input op gehad, ik voeg daar bewust even niets 
aan toe. 
Mijn oog valt echter nog wel op 1 passage in paragraaf 6.3.3.4 die inhoudelijk niet klopt. 
Mogelijk zie je nog ruimte om die mee te nemen: 
Scii-téédeèffáldF(86ffiéi)fëéhánd vididfveerát'docr een bépérkt-ántar aanbieders 
aangeboden . 1- 1:0upf,bppogerte,~nstOlgig1 De stelling dat 
sorteerzeefzand een homogene samenstelling heeft doet suggereren dat de kwaliteit van 
sorteerzeefzand onafhankelijk is van het proces van voortbrengen. Na een storm als 
gisteren zul je zien dat er relatief veel bitumen dakbedekkingen in het bouw en 
sloopafval zitten. Mijn suggestie is om de groene tekst te wijzigen in: "Sorteerzeefzand: 
(Sorteer)zeefzand wordt veelal door een beperkt aantal aanbieders aangeboden en kan 
afhankelijk van de aanvoer en bewerking een relatief homogene samenstelling hebben." 
Tot slot en wellicht ten overvloede: in het document essentiële eisen is naar mijn weten heel 
hoofdstuk 6 aangewezen als essentiële eis. De wijzigingen die nu in hoofdstuk 6 worden 
doorgevoerd hebben dus ook hun weerslag op dat document. Graag de 1 op 1 teksten tussen 
dit document en het document essentiële eisen borgen! 
Succes met verwerking. 
Met vriendelijke aroet. 





Van: 
Aan: 	 ItI 
Onderwerp: 	RE: antwoor en mail 
Datum: 
	

dinsdag 23 januari 2018 17:13:35 
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Hoi 
Hout et inderdaad maar even bij een feitelijke mededeling dat we de stukken tav van 
last 1 nog bestuderen en daar zsm op terug zullen komen. En dan ook onze visie op de 
herijking van van last 4 kenbaar zullen maken. 
Het feit dat het waterschap zich formeel heeft gemeld als belanghebbende hoeft nog niet 
te worden gemeld. Dat is voor onze bezwarencommissie zodra deze procedure verder 
gaat. De gemeente heeft zich overigens nog steeds niet formeel gemeld. 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: in a 	januan 018 10:18 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: an oorden mail 
Hoi  Et 
Ik kan de beantwoording nogal op de vlakte houden met de mededeling dat wij de 
stukken nog aan het bestuderen zijn. Misschien tactisch handig om ook te melden dat de 
gemeente Bunschoten en het Waterschap Vallei en Veluwe hebben aangegeven dat zij 
zich als belanghebbende gevoegd willen worden in de zaak tegen ATM en dat wij dat nu 
ook "bestuderen"? 
Kan ons wat lucht geven en wellicht ook wat druk opvoeren tegen ATM? 
Nog een termijn noemen? 
Groet 
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Van: 	
.111LIM21 Aan: 

Onderwerp: 	RE: Reactie notitie ATM waswater/LAP3 
Datum: 	dinsdag 23 januari 2018 17:16:55 
Bijlagen: 	itta~113(1 

Hoi 
Dit ster t mij wel in de gedachte dat we ten aanzien van het waswater verder moeten 
op de ingeslagen weg. Dat is beleidsmatig overigens ook gewenst begreep ik van 
B-t-/DGMI. 
Hopelijk zie ik je donderdag. 

Van: 
Verzo 
Aan: 
Onde rYe  
Van: 	 aomwb.nl]  
Verzon • e . • • rier•a• 	• n an 2018 11:28 
Aan: 	 - ILT 
Onde-Trerp: • ea -ie no' - 	• waswater/LAP3 
Beste 

- ILT 
n a 018 12:26 

- ILT 
eactie notitie ATM waswater/LAP3 

Naar aanleiding van onze afspraak vorige week bij deze nog een reactie op de notitie ATM: 
waswater-afvalstof-mengverbod. 

*De uiteenzetting in de notitie kan ik volgen en is volgens mij ook juist. Dat er geen 
minimum standaard geldt is discutabel. Er wordt onder punt 6 van de notitie gesteld dat 
er voor het waswater geen specifieke minimum standaard is opgenomen. Sectorplan 26 
zou van toepassing kunnen zijn waarbij je dan bij de indeling 'waterig vloeibaar afval van 
gasreiniging' zou uitkomen. Vervolgens wordt weer doorverwezen naar Sectorplan 73 
'Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden'. Op het eerste oog lijkt de in dit 
sectorplan omschreven afvalstoffen niet echt aan te sluiten bij het waswater dat vrijkomt 
bij ATM. De minimum standaard die uit sectorplan 73 volgt is concentratie en afscheiden 
van aanwezige metalen dmv een ONO-installatie. Nuttige toepassing is ook mogelijk als 
de aanwezige metalen niet zorgen voor onaanvaardbare risico's op blootstelling van 
mens en milieu aan ZZS en de resterende metalen worden afgescheiden. Deze 
beschreven minimum standaard lijkt eerder aan te sluiten bij afvalwaterstromen 
afkomstig vanuit de metaal-elektro-industrie en de basismetaalindustrie. Gelet hierop zal 
toch de restcategorie uit sectorplan 26 het beste aansluiten 'reststoffen van 
afvalverbranding anders dan AVI's, slibverbrandingsinstallaties of energiecentrales'. 
Hierbij wordt verwezen naar het algemene beleidskader van LAP3. 

• Op basis van de algemene afvalhiërarchie zou het waswater (na behandeling) kunnen 
worden toegepast in een gelijke of niet gelijke toepassing (weer inzetten als waswater of 
als koelwater voor de gereinigde grond). De vraag is dan wel of er vanuit de BBL nog 



eisen worden gesteld voor het toevoegen water aan de gereinigde grond (waswater, 
gereinigd waswater of Hollands Diep water). 

• Destijds is bij het verlenen van de vergunning voor het toevoegen van intern waswater aan 
de gereinigde grond niet expliciet getoetst aan het LAP maar uitgegaan van de 
eindkwaliteit van de gereinigde grond na toevoeging van het waswater. Een toets aan 
het LAP had dus mogelijk tot een ander besluit kunnen leiden. 

Op basis van voorschrift 2.4.14 van de geldende vergunning moest ATM binnen 6 maanden na 
het verlenen van de vergunning een onderzoek verrichten naar de samenstelling van ESP-stof, 
stof uit de naverbrander en gereinigde grond. Op 19 januari 2010 zijn deze gegevens ontvangen 
en op basis hiervan is bij brief van 10 februari 2010.aan ATM medegedeeld dat er op basis van de 
analyseresultaten er geen bezwaar is voor het niet toestaan van het mengen van stof en grond. 
De gegevens heb ik als bijlage toegevoegd. 
Hopelijk kunnen deze informatie gebruiken bij de afhandeling van het bezwaar. Als er nog vragen 
zijn hoor ik het graag. 

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan strikt persuonlijk en vertrouweiij  
zijn. Wanneer ti niet de geadresseerde bent van cht bericht, verzoeken wij u vriendelijk het bericht met eventuele 
bijlage(n) tenig te sturen naar de afzender en kopieen ervan te wissen. De ON1WB is niet aansprakelijk voor 
virussen in dit e-mailbericht of bijlage(n), of voor schade door het onjuist zijn, onvolledig zijn of niet-tijdig 
ontvangen van dit bericht. 
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ILT  
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: Afspaak vanmiddag 
Datum: 	 maandag 5 februari 2018 11:05:28 

Hallo 

Hoed dat je er weer bent! Ik heb inmiddels'. gesproken en door hem bijgepraat. Ben nu 
op zoek naar een medewerker bij rws die meer over locaties / toepassing bij rws kan 
vertellen. Dit valt niet mee. Weet jij wellicht een goede ingang / naam? 

Gr. III 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 - ILT 
Datum: maandag 05 feb. 2018 08:58 
Aan: 	 - ILT 
Kopie: 	 - ILT 

Onderwerp: RE: Afspaak vanmiddag 

Beste., 

Nieuwe afspraak maken? 
Groet, 

MUL_ 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 17 januari 2018 10:39 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Afspaak vanmiddag 

Ik wacht je bericht af 

- ILT 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: woensdag 17 januari 2018 9:17 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: Afspaak vanmiddag 
Bestem, 

. Ik neem dan contact met jou op. 
Met vriendelijke groet, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Handhaving A- TM Moe r ijk: W verzoe▪ k [AKD-PRACTICE.FID3170281 
Datum: 	 maandag 5 februari 2018 17:01:12 

Bestel.. 
We pa .-  et op, we hebben onlangs en soortgelijk verzoek gekregen waar we bij aan 
kunnen sluiten. 
Kun je alvast de informatie/documenten die je hebt aan ons toezenden svp? 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: maan 	e ruan 2018 8:47 
Aan: 	 -ILT 
CC: 	 - ILT 
On e er p: . andha g 	: Wob-verzoek [AKD-PRACTICE.FID317028] 
Beste 	r 
Hierbij een OB-verzoek dat bij mij is binnengekomen (zie vorig mailtje van 

!P

).  
en we contact hebben hoe hier op te reageren? 

M t vri n•el e •roe 

AKD ) 
ari 201 

- ILT 
( AKD ) 
verzoek [AKD-PRACTICE.FID317028] 

en 	 treft u hierbij afschrift 
rie zoa s e•en per aangetekende post verzon en aan de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat. 
Met vriendelijke groet, 

Visit our website akd.nl for more informat on about our lawyers, publications, headlines, etc. This e-mail may contain 
informat on which is privileged or conf dential. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or 
telephone and delete the e-mail w thout reading, copying or disclosing its contents to any other person. 
In the Netherlands, the practica is conducted by AKD N.V. (registered in the Trade Register of the 
Chamber of Commerce, number 24366820). The genera! conditions of AKD N.V. are appl cable and 
contain a limitation of hability clause. The genera! cond t ons have been deposited at the Rotterdam District Court. On request 

Van: 
Verz 
Aan: 
CC: 
On' 	er 	n• avin• AT 
Geachte 
Namens 
aan van een 



the genera] cond t ons wilt be sent without charges. They are also available on akd.nl. 
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Van: 	 -ILT  
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	herziening LOD nav informeel overleg (4) 
Datum: 	 dinsdag 6 februari 2018 11:22:00 
Bijlagen: 	 herziening LOD nav informeel overleg (4).docx 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: herziening LOD nav informeel overleg  (5)1111 
Datum: 	dinsdag 6 februari 2018 14:34:14 
Bijlagen: 	herziening LOD nav informeel overleg (5)1111poa 

Zie hier het eindconcept. Kan jij dit concept nog een keer heel kritisch doorlezen. Bijv. 
kloppen de lasten en verwijzingen nu allemaal? 
Van: [ 	 - ILT 
Verzonden: ainsda b ttóruan 2018 13:16 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: erziening LOD nav informeel overleg (5) 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	FW: herziening LOD nav informeel overleg (6) 
Datum: 	 woensdag 7 februari 2018 17:05:10 
Bijlagen: 	herziening LOD nav informeel overleg (6) 	01111111dOCX 

Heren, 
Desgevraagd heb ik een blik geworpen op jullie pennenvrucht. Zie bijgevoegde 
opmerkingen. 
Ik raak de draad kwijt bij het wel/niet wijzigen cq 'aanpassen' van last 3. Kijkt svp nog 
even naar die teksten en mogelijk helpt het als je bij A, B en C nog ergens (tussen 
haakjes) verwijst naar de oude nummering. 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: woens ag e ruari 2018 10:09 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	erziening LOD nav informeel overleg (6) 
Van: 	 - ILT 
Verzon en: ins a 	e ruari 018 15:32 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: erziening LOD nav informeel overleg (6) 
Hoi ai 
Hierbij de laatste versie. 
Het in het bestand plakken van de bijlage is technisch moeilijk uitvoerbaar, dus verslag 
(bijlage) voor de zekerheid nog even bijgevoegd. 
Groet, 
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Van: 	 - II T 
Aan: 	 - B T: 
Onderwerp: 	RE: herziening LOD nav informeel overleg (6) 
Datum: 	donderdag 8 februari 2018 09:59:38 
Bijlagen: 	her7ienino 1 OD F1~ informeel overleg  

Hoi 
Ik ben er ook nog een keer met de stofkam doorheen gegaan en dat levert toch nog wat 
tekstuele aanpassingen op. Zie de bijlage. 
Nu zijn we er wel en kunnen we iedereen intern informeren en dan het besluit de deur 
uitdoen. 
arngal- 



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

Ploum, Lodder en Princen 
T.a.v. 
Postbus 711 
3000 AS Rotterdam Postbus 16191 

2500 BD Den Haag 

Contactgegevens 
Meld- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 
F 070 456 27 77 

ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

193a 

Ons kenmerk 
138503 

Uw kenmerk 
53817049 ATM / Milieu ILT 

Datum 	8 februari 2018 
Betreft 	Herzien last onder dwangsom 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij brief van 29 augustus 2017 met kenmerk 138503 zijn aan uw client, ATM B.V. 
(hierna: ATM), een viertal lasten onder dwangsom opgelegd welke er, kort 
samengevat, op gericht zijn het proces van thermische reiniging in lijn te brengen 
met het daarvoor geldende protocol 7510 en reeds verstrekte milieuhygienische 
verklaringen bij partijen thermische gereinigde grond te herroepen voorzover deze 
als onbetrouwbaar moeten worden beschouwd. Inmiddels is er op basis van het 
informeel overleg dat is gestart na de zitting bij de voorzieningsrechter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak aanleiding last 1 uit het besluit van 29 augustus 
2017 op te heffen, last 2 te wijzigen, last 3 aan te passen als gevolg van het 
intrekken van last 1 en wijzigen van last 2 en de begunstigingstermijn van last 4 
verder te verlengen. 

Besluit: 

Ik besluit hierbij: 
1. Last 1 zoals opgenomen in het besluit van 29 augustus 2017 met kenmerk 

138503 in te trekken; 
2. Last 2 zoals opgenomen in het besluit van 29 augustus 2017 te wijzigen; 
3. Last 3 zoals opgenomen in het besluit van 29 augustus 2017 te wijzigen; 
4. De begunstigingstermijn van last 4 zoals opgenomen in het besluit van 29 

augustus 2017 te verlengen. 

Daarmee resteren drie lasten onder dwangsom die thans als volgt komen te 
luiden: 

A. Stoppen met toevoegen rookgasreinigingsresidu aan het eindproduct 
(voorheen last 2) 

De last houdt in dat ATM, binnen 1 jaar na 29 augustus 2017, de overtreding 
van artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit, in samenhang gelezen met 
paragraaf 6.8.1 van het SIKB protocol 7510, dient te beëindigen door het 
toevoegen van het rookgasreinigingsresidu (het waswater van de 
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rookgasreiniging) aan het eindproduct van reiniging te beëindigen en dit 
restproduct gescheiden op te vangen en op te slaan. 

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat ATM, na afloop van de 
begunstigingstermijn van 1 jaar, een dwangsom verbeurt voor iedere week 
dat nog niet aan de last is voldaan. U moet daarbij uitgaan van een bedrag 
van € 10.000, met een maximum van € 50.000,-. 

B. Stoppen met leveren onder certificaat (voorheen last 3) 

De last houdt in dat ATM geen productcertificaat op grond van de BRL 9335 
meer aan een ander ter beschikking stelt voor thermische gereinigde grond 
zolang niet is voldaan aan last A. Aan deze last is een begunstigingstermijn 
verbonden van 1 jaar. De begunstigingstermijn is ingegaan op 29 augustus 
2017. 

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat ATM, na afloop van de 
begunstigingstermijn van 1 jaar, een dwangsom verbeurt voor iedere keer 
dat een productcertificaat wordt afgegeven bij de thermisch gereinigde grond 
waaraan het rookgasreinigingsresidu is toegevoegd. U moet daarbij uitgaan 
van een bedrag van € 10.000 euro per keer met een maximum van € 50.000. 

C. Afnemer informeren over onbetrouwbaarheid van geleverde partijen 
(voorheen last 4) 

Deze last houdt in dat ATM de reeds afgegeven onbetrouwbare wettelijke 
bewijsmiddelen, zijnde de aan derden afgegeven productcertificaten en 
grondbewijzen dient te herroepen door de afnemer(s) waaraan deze 
certificaten en grondbewijzen zijn verstrekt over de onbetrouwbaarheid te 
informeren. Meer specifiek geldt dit voor de afgegeven certificaten en 
grondbewijzen vanaf het moment in 2011, waarbij ATM het 
rookgasreinigingsresidu (waswater van de rookgasreiniging) is gaan 
toevoegen aan het eindproduct van reiniging. 

Aan deze last wordt een begunstigingstermijn verbonden die inhoudt dat 
binnen zes weken nadat last A onherroepelijk is geworden aan de last moet 
zijn voldaan. Na afloop van de begunstigingstermijn wordt een dwangsom 
verbeurd voor iedere week dat niet aan de last is voldaan. 
U moet daarbij uitgaan van een bedrag van € 5.000 euro per week, met een 
maximum van € 25.000. 

Motivering: 

Algemeen 

Zoals hiervoor is aangegeven zijn op 29 augustus 2017 door de ILT aan ATM een 
viertal lasten onder dwangsom opgelegd. Tegen dit besluit is door ATM bezwaar 
ingediend en tevens een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 16 oktober 2017 heeft 
de voorzieningenrechter het verzoek van ATM behandeld. De voorzieningenrechter 
heeft bij de behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening partijen 
nadrukkelijk verzocht met elkaar over de opgelegde dwangsommen in gesprek te 

ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
19 januari 2018 

Ons kenmerk 
138503 
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gaan. De ILT heeft vervolgens ter zitting aangegeven de begunstigingstermijnen 
van de lasten 1 en 4 te verlengen tot na de beslissing op het ingediende bezwaar 
tegen de opgelegde dwangsommen. ATM heeft ter zitting, op basis van deze 
toezegging, de voorlopige voorziening ingetrokken. Daarmee is ruimte ontstaan 
om de informele procedure te starten en met elkaar in overleg te treden over de 
opgelegde dwangsommen. Op 6 november 2017 heeft een informeel overleg 
plaatsgevonden. 

In dit gesprek is, per opgelegde last, door ATM een nadere uitleg gegeven over 
haar werkwijze. Door de ILT is per last een nadere toelichting gegeven over het 
doel en de achtergronden van de opgelegde last. Van dit overleg is een 
gespreksverslag opgesteld dat reeds per mail is uitgewisseld maar 
volledigheidshalve ook bij dit besluit als bijlage is gevoegd. Op basis van de 
afspraken die op 6 november 2017 zijn gemaakt is door ATM op 29 december 
2017 nadere informatie verstrekt over haar administratieve proces met de 
bedoeling last 1 nogmaals kritisch te kunnen bezien. 

De resultaten van het gesprek op 6 november en de nadere informatie van ATM 
zijn voor de ILT aanleiding de opgelegde dwangsommen te heroverwegen en het 
besluit van 29 augustus 2017 te herzien door last 1 in te trekken, last 2 en last 3 
te wijzigen en de begunstigingstermijn van last 4 te verlengen. Hieronder wordt 
voor de lasten 1, 2 en 3 gemotiveerd waarom deze worden opgeheven 
respectievelijk gewijzigd en gemotiveerd waarom de begunstigingstermijn van last 
4 wordt verlengd. 

Daarbij moet volledigheidshalve worden opgemerkt dat de wijziging van last 3 van 
technische aard is omdat in deze last wordt verwezen naar de lasten 1 en 2. De 
begunstigingstermijn en de hoogte van de dwangsom van last 3 uit het besluit van 
29 augustus 2017 blijven daardoor ongewijzigd . Voor de nieuwe lasten A, B en C 
(hiervoor genoemd last 2, 3 en 4) moet derhalve de bezwaarprocedure worden 
voortgezet waarbij op grond van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht het 
reeds ingediende bezwaarschrift ook betrekking heeft op het onderhavige besluit. 

Intrekken last 1 

Op vrijdag 29 december 2017 is door ATM per mail nadere informatie verstrekt 
over de wijze waarop ATM voldoet aan de Essentiële Eis uit paragraaf 6.1 van het 
protocol 7510. Meer specifiek gaat het om een nadere toelichting op het 
administratieve proces. Met deze nadere toelichting is beoogd te onderbouwen dat 
de in- en uitgaande stromen van de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs 
gevolgd kunnen worden. Deze nader info leidt tot de volgende overwegingen. 

(Voor)acceptatie 
Uit de toelichting en presentatie op 6 november (zie verslag) en de nader 
aangeleverde stukken constateert de ILT dat het (voor)acceptatieproces zoals 
beschreven in de paragrafen 6.3 t/m 6.5 van Protocol 7510 door ATM 
gedetailleerder en zorgvuldiger is ingericht dan is voorgeschreven. In het in 2017 
uitgevoerde inspectieonderzoek, op basis waarvan de lasten onder dwangsom zijn 
opgelegd, is voor dit deel van het proces geen overtreding van het Protocol 
vastgesteld. 

Vorming opslag,- en productieclusters. 

ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
19 januari 2018 

Ons kenmerk 
138503 

Pagina 3 van 8 



Uit de toelichting op 6 november en de nader verstrekte informatie van 29 
december wordt duidelijk dat na de eindacceptatie de (aanleveringen van) partijen 
te reinigen verontreinigde grond direct fysiek worden toegevoegd aan een 
bestaand productiecluster. ATM onderscheidt 2 productieclusters: Cluster A (+/-
90 %) betreft grond die op basis van de aanwezige gehalten aan zware metalen 
reinigbaar is tot "klasse Industrie" en cluster B (+/- 10%) grond die niet 
reinigbaar is tot "Klasse Industrie". De lasten zoals die zijn geformuleerd hebben 
betrekking op het reinigingsproces van grond dat behoort tot cluster A. 

Productiecluster A wordt in een loods zodanig samengesteld dat van delen 
daarvan bekend is in welke periode de grond is aangevoerd. Vanuit dit 
productiecluster wordt vervolgens in een continue processtroom de grond de 
reinigingstrommel ingevoerd. Door deze wijze van opslag en doorvoer naar de 
reinigingstrommel is achteraf bij benadering door ATM in te schatten welke 
oorspronkelijke (deel)partijen deel uit hebben gemaakt van de uitgekeurde 
partijen thermisch gereinigde grond. 

In de bijeenkomst op 6 november is aan de hand van een concreet voorbeeld 
geïllustreerd hoe op basis van de gedetailleerde gegevens die bij de 
(voor)acceptatie van de diverse te reinigen partijen verontreinigde grond worden 
gegenereerd en de daadwerkelijke aanleverperiode achteraf mogelijke uitschieters 
van bij de uitkeuring gemeten parameters bij benadering te relateren zijn aan 
individuele aanleveringen. Het exact volgen van partijen door het gehele proces is 
door de vorming van de productieclusters niet mogelijk. 

Paragraaf 6.6 met betrekking tot overslag en opslag staat het vormen van 
productieclusters zoals beschreven toe. De ILT stelt vast dat de omvang van het 
productiecluster in het protocol niet aan een maximum is gebonden. 
De ILT concludeert derhalve dat het proces zoals dat door ATM is ingericht 
plaatsvindt conform de (uitgewerkte) eisen die zijn opgenomen in paragraaf 6.6 
van Protocol 7510. Met dien verstande dat door de vorming van de 
productieclusters niet meer exact te bepalen is welke (deel)partijen en 
aanleveringen deel hebben uitgemaakt van de gereinigde en uitgekeurde partijen 
thermisch gereinigde grond. ATM kan echter (bij benadering) wel een 
(kwalitatieve) relatie leggen tussen de in- en uitgaande stromen van de 
thermische reiniger. 

Hoewel de algemene eis inhoudt dat de in- en uitgaande stromen van de 
bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs gevolgd moeten worden geeft het 
Protocol bij nadere bestudering van alle thans beschikbare informatie onvoldoende 
harde aanknopingspunten voor de ILT om de eerste last uit haar last onder 
dwangsom van 29 augustus 2017 te handhaven. ATM voldoet immers wel aan de 
(gedetailleerd beschreven) eisen van vorming van opslag,- en productieclusters in 
paragraaf 6.6 van het Protocol en is in staat om kwalitatief een relatie te leggen 
tussen de geaccepteerde te reinigen (deel)partijen en de partijen gereinigde- en 
uitgekeurde grond. 

Last 1 uit de last onder dwangsom van 29 augustus 2017 kan om de voornoemde 
redenen worden ingetrokken. 
Wijzigen last 2 (toevoegen van stof uit stoffilter) 

Tijdens het informeel overleg van 6 november zijn de verschillende fasen van de 
rookgasreinigingsinstallatie aan de hand van het uitgereikte 'principeschema TRI' 
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besproken waarbij specifiek is ingegaan op de toevoeging van het waswater uit de 
rookgasreiniging en het stof uit de naverbrander en het elektrostatisch filter (ESP) 
aan de thermisch gereinigde grond. 

ATM heeft toegelicht dat het stof uit de stoffilters dat via de ploegschaarmixer aan 
de gereinigde grond wordt toegevoegd uit de fijne fractie van de grond bestaat 
(orde grootte 20-30% van de totale hoeveelheid grond die door de gloeitrommel 
wordt geleid). De hoeveelheid "stof" is afhankelijk van de onderdruk in de 
gloeitrommel. ATM heeft in dit kader gewezen op voetnoot 3 van tabel 1 van 
protocol 7510 waarmee in de visie van ATM wordt beoogd terugvoer van dit "stof" 
in de thermisch gereinigde grond mogelijk te maken. 

ATM heeft eveneens aangegeven dat het "stof" uit zowel de naverbrander als het 
ESP de fijne fractie van de thermisch gereinigde grond betreft en dat deze reeds 
bij inname deel uitmaakt van de te reinigen grond. ATM stelt tevens dat de stof 
voorafgaand aan de toevoeging via de ploegschaar zodanig wordt verhit dat van 
organische verontreinigingen in het terug te voeren "stof" geen sprake is. Afvoer 
van dit "stof" betekent dat ca. 1 à 2 vrachtwagens per uur moeten worden ingezet 
om het materiaal af te voeren. 

Het onderdeel van last 2 met betrekking tot het terugbrengen van het stof uit de 
stoffilters is gebaseerd op paragraaf 6.8.1 van het Protocol 7510. Uit deze 
paragraaf kan opgemaakt worden dat (indien van toepassing) het stof uit 
stofvangers bij thermische reiniging als restproduct beschouwd dient te worden en 
daarmee van het gereinigde eindproduct gescheiden opgeslagen en afgevoerd 
dient te worden. 

Zoals terecht aangegeven door ATM is in paragraaf 6.3.4 in tabel 1 een voetnoot 
opgenomen die aangeeft dat de fijne fractie teruggevoerd mag worden bij de 
gereinigde grond. In het protocol is geen nadere definitie of duiding opgenomen 
van de fijne fractie. Hoewel het terugbrengen van het stof uit de naverbrander en 
het ESP op gespannen voet lijkt te staan met het uitgangspunt van paragraaf 
6.8.1 om rest- en eindproducten gescheiden te houden, kan de ILT zich, met de 
nadere uitleg van ATM, thans vinden in de interpretatie dat de voornoemde 
voetnoot het mogelijk maakt het stof uit de naverbrander en het ESP terug te 
voeren in de thermisch gereinigde grond. Daarmee komt het onderdeel van last 2, 
dat ziet op de terugvoer van het stof uit de naverbrander en het ESP te vervallen. 
Last 2 heeft daarmee alleen betrekking op de terugvoer van het waswater van de 
rookgasreiniging in de thermisch gereinigde grond. De gewijzigde last wordt thans 
aangeduid als last A. 

Wijzigen last 3 

Gelet op de verwijzingen in last 3 naar de last onder 1 en 2 dient deze last te 
worden aangepast op het intrekken van last 1 en de wijziging van last 2. De 
gewijzigde last 3 wordt thans aangeduid als last B. 

Aanpassen last 4 

De vierde last houdt in dat ATM binnen zes weken na de beslissing op bezwaar de 
reeds afgegeven onbetrouwbare wettelijke bewijsmiddelen, zijnde de aan derden 
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afgegeven productcertificaten en grondbewijzen dient te herroepen door de 
afnemer(s) waaraan deze certificaten en grondbewijzen zijn verstrekt over de 
onbetrouwbaarheid te informeren. Zie voor de verlengde begunstigingstermijn het 
besluit van d.d. 17 oktober 2017 met kenmerk 138503. Meer specifiek geldt deze 
last voor de afgegeven certificaten en grondbewijzen vanaf het moment in 2011, 
waarop ATM het rookgasreinigingsresidu is gaan toevoegen aan het eindproduct 
van de thermische reiniging. 

Deze last, in combinatie met last 3, is besproken in het informeel overleg van 6 
november 2017. In dat overleg is door de ILT een nadere toelichting gegeven op 
de koppeling van de milieuhygienische verklaring met de thermisch gereinigde 
grond. Daarover is door de ILT opgemerkt dat in het protocol is aangegeven dat 
het gereinigde product moet worden voorzien van een milieuhygienische 
verklaring. Voort is in het voornoemde informeel overleg benoemd dat de uitkomst 
van de discussie over last 2 bepalend is voor de vraag of uitvoering moet worden 
gegeven aan last 4. 

Wanneer in rechte komt vast te staan dat het waswater van de rookgasreiniging 
niet mag worden toegevoegd aan de grond die de gloeitrommel verlaat is, naar de 
mening van de ILT, de milieuhygienische verklaring die ziet op de grond die de 
gloeitrommel heeft verlaten met daaraan toegevoegd het waswater van de 
rookgasreiniging onbetrouwbaar. In dat geval is er namelijk volgens ILT geen 
sprake van een milieuhygienische verklaring bij de thermisch gereinigde grond. 

ATM heeft in dit kader tijdens het overleg op 6 november 2017 aangegeven dat de 
verplichting tot intrekking van de productcertificaten tot schadeclaims van een 
dusdanige omvang kan leiden dat dit de continuïteit van het bedrijf in gevaar kan 
brengen. Dit, terwijl het concrete belang bij intrekking en informeren van de 
afnemers voor ATM niet duidelijk is. Gelet op deze belangen heeft ATM de vraag 
gesteld waarom in elk geval niet met last 4 kan worden gewacht tot in ieder geval 
last 2 onherroepelijk rechtmatig is bevonden. 

De ILT stelt hierover het volgende vast. De thermisch gereinigde grond van ATM is 
sinds de wijziging van het reinigingsproces op veel locaties in Nederland 
toegepast. Naast de problemen die door het waterschap en de gemeente 
Bunschoten (indieners van de beide bodemsignalen) bij de toepassingslocatie in 
Bunschoten worden ervaren zijn bij de ILT,thans geen concrete locaties bekend 
waar zich vergelijkbare milieuschade voordoet. 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat, hoewel er thans geen andere concrete 
locaties bekend zijn waar zich op dit moment vergelijkbare milieuhygiënische 
problemen voordoen, niet volledig kan worden uitgesloten dat deze problemen er 
in de praktijk niet zijn. Het doel van de last is juist afnemers van de thermische 
gereinigde grond in staat te stellen, naar aanleiding van de geconstateerde 
omissies in het reinigingsproces, kritisch te kijken naar de gerealiseerde 
toepassing met thermisch gereinigde grond en op basis daarvan een zelfstandig 
afweging te kunnen maken over de milieuhygiënische risico's van specifieke 
toepassingen. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat er op dit moment bij een toepassing in 
Perkpolder onderzoek wordt gedaan naar de milieugevolgen van de toepassing 
van thermisch gereinigde grond. En op de locatie "Plas van Heenvliet", waar met 
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de wetenschap van de geconstateerde problemen bij Bunschoten, recent 
thermisch gereinigde grond is toegepast, worden de effecten gemonitoord. 

Wanneer echter de verplichting die voortvloeit uit last 4 in dit kader nogmaals 
wordt bezien en waarbij ook het bedrijfsbelang zoals dat is geschetst op 6 
november 2017 wordt meegewogen is het informeren van de bekende afnemers 
over de onbetrouwbaarheid van de milieuhygiënische verklaring, voordat last 2 
(thans last A) in rechte onherroepelijk is, onevenredig. Dat houdt in dat de 
begunstigingstermijn van last 4 dient te worden gewijzigd en afgestemd moet 
worden op een mogelijke beroepsprocedure waarin last 2 (thans last A) wordt 
bestreden. Kort samengevat dient de begunstigingstermijn dan als volgt te 
worden vormgegeven. Binnen zes weken nadat last A onherroepelijk is geworden 
moeten de reeds afgegeven onbetrouwbare wettelijke bewijsmiddelen, zijnde de 
aan derden afgegeven productcertificaten en grondbewijzen, worden herroepen 
door de afnemer(s) waaraan deze certificaten en grondbewijzen zijn verstrekt over 
de onbetrouwbaarheid te informeren. 
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Bezwaar 
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening, 

ingaande de dag na verzending van deze brief, bezwaar indienen. Het bezwaar 

moet minimaal bevatten: 

• naam en adres indiener 

• dagtekening 

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 

• gronden van het bezwaar 

• uw handtekening 

Het bezwaar kan onder vermelding van 'bezwaar' en het kenmerk van deze brief 

gestuurd worden naar het volgende adres: 

Inspectie Leefomgeving en Transport 

Postbus 16191 

2500 BD Den Haag 
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Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de Afdeling bestuursrechtspraak 	ILT 
Water, Producten en Stoffen 

van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. 	Handhaving Water en Bodem 

Datum 

Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl. 	19 januari 2018 
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Van: 
Aan: 

194 

- ILT 
rua 2018 10:54 

ILT.  

e n.  og  nav in ormee ov 

Van: 
Verzo i  e . 
Aan: 
CC: 
Oni 	p 
Ha 

nitieve 

Onderwerp: 	RE: Definitieve herziening LOD nav informeel overleg 
Datum: 	donderdag 8 februari 2018 11:04:37 

Ha Hm, 
DaarEaben we wel een goed antwoord op. Maar goed om hier over snel te schakelen 
mochten er vragen komen. 

- ILT 

Dan voor de info. Never a dull moment. 
Vragen die zeker bij de buitenwacht zullen rijzen: heeft de ILT te overhaast gehandeld, 
had ze niet eerst meer info bij ATM moeten opvragen alvorens haar LOD's op te leggen. 
En wat is er nu nog schadelijk ah proces zoals dat bij ATM plaatsvindt? En wat betekent 
dit voor de uitgevoerde werken in Bunschoten etc..? 
Enfin, geen bloedspoed nu nog maar wellicht goed om alvast over na te denken. 
Hg

i
r
i
tal

im 
 

Nb 	is de opvolgster vang'. 

Verzon e' e o 	e 	2018 10 :20 
Aan: 	 -ILT; 	 -ILT; 	 -ILT 
CC: 	 - LT; 	 -  
On erwe . 	eve herzien! g 	nav informeel overleg 
Beste 
Zoals ij ju ie e <en e en wij in november jl. (op verzoek van de Raad van State) 
met ATM om tafel gezeten om de haar opgelegde lasten onder dwangsom te bespreken 
en zo nodig aan te passen. Dit overleg en later ontvangen informatie heeft geleid tot 
aanpassing van de lasten onder dwangsom. 
Hierbij het resultaat zoals wij dat denken maandag uit te doen gaan. 
Voor vragen zijn s§ en ik natuurlijk bereikbaar! 
Met vriendelijke Groet 



http://wmAilLenT.n1  
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Van: 	 ..ILI 
Aan: 	

111 Cc: 
Onderwerp: 	RE: Definitieve herziening LOD nav informeel overleg 
Datum: 	donderdag 8 februari 2018 11:00:26 

I know .0 maar uit de gewijzigde lasten (alleen diagonaal gelezen, geef ik toe) zou je als 
je wilt anders kunnen opmaken. 
Van: 11111.111111111111111. - ILT 
Verzon en: en: 	e•ruari 2018 10:58 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - 
On erwer : : 	nitieve herziening LOD nav informeel overleg 
Hoi 
Wij hebben bijna tot vervelend toe (in 4 ronden) vorig jaar informatie bij ATM 
opgevraagd. Er is in de tussentijd ook nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Komen 
wij vast wel uit, maar dank voor de waarschuwing! 
Groetjes, 
WIEL 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 -ILT: 	 - ILT 
Onderwerp: 	vervolg bezwaarprocedure ATM 

Tijd: dinsdag 13 februari 2018 10:00-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: GvRW 

Opmerking: in de GMT-offset hierboven is geen rekening gehouden met correcties voor de zomertijd. 

*  * * k# * * k *  * 

Hoi 

Sen ik willen jullie graag even informeren over de stand van zaken van het informeel overleg met ATM, de op basis daarvan gewijzigde 
en het vervolg van de bezwaarprocedure. 

In de LOD zijn op basis van de informele procedure en de daarin overgelegde informatie een aantal wijzigingen doorgevoerd: 
- Last 1 is ingetrokken; 
- Last 2 is deels ingetrokken; 
- Last 3 is aangepast omdat daarin is verwezen naar de eerste twee lasten; 
- Last 4 krijgt een aangepaste begunstigingstermijn. 

Dat houdt dus in dat de LOD grotendeels in stand blijft en de bezwaarprocedure moet worden voortgezet. 

Goed om dit gezamenlijk even te bespreken mede gelet op de grote belangstelling van externen :). 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

	111111:11T• 	 ILT 

donderdag 8 februari 2018 11:58:32 Datum: 

Het blijft boeiend spul dat TGG! Het duikt overal in NL weer op. 
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'Eska lis 

Van. 
VerzlnIMe . 	8 'U-februari 2018 11:13 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: . 
Bijzonder dat ATM zoveel geld toegeeft. Kennelijk wordt er goed verdiend aan de TRI. 
VRAAG: betreft dit artikeltje de 'historische toepassing van TGG' waarnaar RWS onderzoek doet/deed of betreft 
het een voorgenomen (extra) toepassing? 
Gr. in Van: 	-ILT 
Verz
zi

.
on~

ri 2018 10:53 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	e 

 

Heren, 
Zie artikeltje over Perkpolder. 
Uit het onderliggende artikel van omroep zeeland blijkt dat ATM 11 miljoen betaalt aan de projectontwikkelaar 
om daar de TGG toe te laten passen. 
Lasten 3 en 4 blijven actueel! 
Groet, 

Van: Bodemnieuws [mailto:infoCabodemnieuws.nl] 
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 9:51 
Aan: 	 - ILT 

1111~11~~1111111.111~ 

1M~ 
0.1 



111111 11111i I 	II11 
11111111 



ME= 

3 krijgt deze nieuwsbrie( van hupketcéctsxlennuemissnliscusZ. 
Om u uit te schrijven klik hier.  

Email 	reù', 	e ilent nt 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: Toezichtsignaal 
Datum: 
	donderdag 8 februari 2018 12:51:31 

Dat moeten we doen op het moment dat we de herziene LOD hebben verzonden. We 
hoeven daarvoor de uitkomst van de bezwaarprocedure wat mij betreft niet af te 
wachten. Dus als iemand even een voorzetje wil leveren © 	 

Van: IM~1.11 - ILT 
Verzoli ari 2018 12:31 
Aan:11111 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: oezic ignaal 
Heren, 
ui  en ik kwamen tot de conclusie dat de aanpassingen van de lasten onder dwangsom 
geven aanleiding voor het maken van een toezichtsignaal. Lijkt mij handig om dit in 
ieder geval op de agenda te zetten en te houden. 
Dit signaal zouden betrekking moeten hebben op de volgende punten; 

- Het protocol geeft ruimte om het reinigingsproces zodanig in te richten dat 
onvoldoende invulling gegeven wordt aan de algemene eis dat in,- en uitgaande 
stromen partijgewijs gevolgd moeten kunnen worden, 

- Het Protocol is niet helder over het al dan niet terug mogen voeren van stof uit 
stoffilters bij thermische reiniging en zet met een voetnoot de deur hiervoor 
open. 

Uiteraard moet dit allemaal correct en listig geformuleerd worden. 
Wanneer zou het moment daar zijn om dit toezichtsignaal in te dienen?? 
Groet, 

11.11 	 
Van: 11111 	- ILT 
Verzon en: on er ag 8 februari 2018 12:00 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: :slimme PR &De ván—A 
Ja dat zat er in. Hier zijn volgens mij ook al Kamervragen over gesteld. 

Van: 1111111.1.111 - ILT 
VerzoTiaen: on 	 a 8 februari 2018 11:41 _ 
Aan: 	 ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: imme actie van ATM 

h u  ps :://ww \\ .ad.nlibinnenland/afvalverwerker-atm-wei2ert-afval-van-chemours—a5 ad190/ 
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Van: 	 _.-ILI 
Aan: 	 =ILI;111~111.1111.-112; 
Onderwerp: 	RE: ATM FW: Nazen ing RWS-memo over Protocol 7510 
Datum: 	donderdag 14 december 2017 10:36:09 

Hoi 
Dit is interessante info, zeker wanneer we dit leggen naast de info die we deze week 
hebben verkregen over de afvalstoffenstatus van het waswater wat door ATM wordt 
toegevoegd aan de thermisch gereinigde grond. Hierover gaan we met Beleid in overleg 
in het kader van de toetsing aan artikel 25 Bbk. 
Dank dat je ons op de hoogte houdt van dit soort stukken! 

a n: 
Verzo • en. • • 	- • 	• ecember 2017 8:38 
Aan: 
Onde e : 	

- ILT; 	 plm  - ILT  
Nazen ing 	- mo ove ro I 751 

Urgentie: tipog_ 

sikb.nl'; 

_  
Van: 	 @rws.n  
Verzon 	 :01 
Aan: @ 	 (WVL); 

sis.nr• 

@ecdmilieu.nl'; 

on , 
@sikb.n 

secre -naa • s .n , 	 (WVL) 
Onderwerp: Nazending 	-memo over Protoco 
Urgentie: Hoog 
Beste leden van de CCvD, 
Ter voorbereiding van de CCvD-vergadering op donderdag 14 december a.s. stuur ik jullie een 
nagekomen document van Rijkswaterstaat bij punt 6 van de vergaderagenda. Het betreft een 
memo met daarin het standpunt van RWS over Protocol 7510. 
Excuses voor de late toezending. Hopelijk zijn jullie toch nog in de gelegenheid om de memo te 
lezen. 
Bij voorbaat dank. 
Met vriendelrke roet 
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Van: 
Aan: 	 ilT 
Cc: 	 _Ja; 	.z111; 
Onderwerp: 	RE: Nieuwe 	el over ATM nav voorgenomen import dioxinegrond 
Datum: 	donderdag 14 december 2017 09:59:21 

Ha 
Klopt, aar was ik net een mailtje over aan het typen naar 	 . Daar had ik 
al de afspraak mee dat we nóg een overleg zouden plannen over e 751 zodra die 
formeel bij IenW wordt aangeboden. Ik stuur je zo een cc. 

Van: 	 - ILT 
Verz 	 4 december 2017 9:58 
Aan: 	 ILT 
CC: 	 - ILT; 	- ILT; 	- ILT 
On 	p: 	ie e twijfel over• nav voorgenomen 
Hoi 
Als we deze lijn definitief op papier hebben moeten we dit zsm formeel (briefje) naar 
Beleid communiceren om er voor te zorgen dat de nieuwe (dan met de wetgeving 
strijdig!?) Brt 7500/protocol 7510 niet in de regeling wordt gehangen. Door de toetsing 
aan art 25 Bbk kan de brl niet aan de regelgeving worden gehangen! Dit deel mis ik in 
de onderstaande mail. 
Overigens is het nu (of op korte termijn) het juiste moment om de strijdigheid aan te 
geven. Dit gezien de memo, met breekpunten, die RWS aan het SIKB heeft gestuurd. 
Als de BRL in de regeling wordt gehangen zakt de dwangsom in het putje omdat de 
overtreding wordt gereguleerd in de nieuwe versie van de BRL. 
Gr 

Van: 	 - ILT 
Verzon en. 	er ag 14 december 2017 8:28 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
CC: 	 - I ; 
On e e p. 	we twijfel over 	na oo genomen import dioxinegrond 
Hoi collega's, 

gesproken met 	 (RWS - WVL) en (DGMI) over de 
In het verlengde van de mail van 	het volgende. 	en ik hebben dinsdag 

problematiek van et waswater dat wordt toegevoeg aan e t ermisch gereinigde 
grond. Beide dames zijn verantwoordelijk voor het afgeven van rechtsoordelen namens 
de minister van IenW over vragen of iets een afvalstof is. De casus ATM hebben we 
besproken en kort samengevat luidt de conclusie als volgt: 

1. Par. 6.8.1 van protocol 7510 stelt op hoog abstractieniveau dat rest- en 
eindproducten gescheiden moeten blijven; 

2. Deze paragraaf geeft verder aan dat de genoemde soorten rest- en eindproducten 
gescheiden opgevangen moeten worden: 

3. Er is in deze paragraaf geen definitie opgenomen van rookgasreinigingsresidu. 
Voor de definitie kan worden gekeken naar het LAP en de daarbij behorende 
sectorplannen. Inmiddels is er LAP 3; 

4. Sectorplan 26 van LAP 2 gaat over rookgasreinigingsresidu. Het waswater is geen 



klassieke vorm van rookgasreinigingsresidu. Het waswater is echter wel een 
daarmee vergelijkbare afvalstroom. In SP 26 wordt ook doorverwezen naar 
andere sectorplannen voor met rookgasreinigingsresidu vergelijkbare 
afvalstoffen; 

5. Het is evident dat het waswater een afvalstof is (het is verontreinigd, ATM moet 
zich er van ontdoen en deed dat voor de wijziging in het proces (toevoeging aan 
TGG) ook, het enige verschil is dat ATM zich er nu binnen de inrichting van 
ontdoet; 

6. Rookgasreinigingsresidu moet in het licht van LAP 3 ook niet te beperkt worden 
uitgelegd. LAP 3 kent namelijk een streng regiem voor het mengen van 
afvalstoffen (opgenomen in hfst B7). Afvalstoffen (TGG is ook een afvalstof!) 
mogen niet worden gemengd wanneer de minimum standaard voor verwerking 
verschilt en wanneer de ene afvalstof schoner is dan de andere. De 
minimumstandaard verschilt (TGG mag nuttig worden toegepast en het waswater 
moet worden afgevoerd). 

Op basis van deze redenering mag het waswater niet worden toegevoegd aan de TGG. 
Dat zou betekenen dat we de LOD gaan doorzetten. 
We hebben het ook nog even gehad over de afgegeven Omgevingsvergunning. We zijn 
tot de conclusie gekomen dat de wijziging in het proces nimmer met een milieuneutrale 
wijziging van de vergunning had mogen worden toegestaan. Het is voorts de vraag 
wanneer er goed was getoetst aan de afvalstoffenregelgeving of de vergunning 
überhaupt wel had kunnen worden verleend. Dit unt moeten we begin januari dus 
bespreken met 	. Daarnaast wezen 	ons nog op de 
actualisatieplicht van e omgevingsvergunning. Binnen 1 jaar moet de vergunning 
worden geactualiseerd en dan moet opnieuw worden getoetst aan LAP 3. Ook in dat licht 
is het sterk de vraag of de vergunning in stand kan worden gelaten. 
Ik heb toegezegd het hierboven staande verder uit te schrijven en nog een keer voor te 
leggen aan 	. Op basis van dat stuk besluiten we vervolgens of we de LOD 
doorzetten. 
Dan zijn jullie weer op de hoogte. 
Groet, 

Verzeil:Willen a 13 december 2017 15:23 
Aan: 	 - ILT; 
CC: 	 - IL 	

- ILT 

Van: 	 -ILT 

On erwerp: ieuwe ijfel over • nav voorgenomen import dioxinegrond 
Heren, 
Vanmorgen sprak ik 	 (W- EVOA). Aanleiding was een 
kennisgeving vd import van met c ioxine verontreinigde grond bestemd voor ATM. 

heeft uitgezocht dat dioxines pas bij 1200 graden verbranden (de TRI werkt op 
400-600 graden). Vraag is nu of de dioxines in de naverbrander volledig worden 
verbrand. 
De OMWB 	) kon daar GEEN antwoord op geven! Dit lijkt mij een punt voor 
ons gespre met em op 9-1-2018. 
Nb. ik begreep van  IE  dat er op termijn een revisievergunning zit aan te komen en 
dat onze ILT Wabo Eareg  a 's in dat geval breder moeten / kunnen kijken dan ze nu doen. 
Hypothese is dat de dioxines warden geëmitteerd naar de lucht of weer in het TGG 
terecht komen via het waswater en/of het stof uit het elektrostatisch filter. 



Bijkomend probleem is dat het gehalte dioxine (50) hoger is dan de acceptatiegrens 
(30). Deze normoverschrijding zou zijn toegestaan door te clusteren. 
Protocol 7510 bevat in tabel 1 geen norm voor dioxine. Er wordt verwezen naar 
bodemrichtlijn.nl. 	gaat dat na en za! ook contact opnemen met het RIVM en B+. 
Mijn voorstel is om even af te wachten waar 	mee terug komt en wat er gebeurt 
met de KG. Alternatief is dat wij kiezen voor een actievere rol. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 - ET; 	 - II T; 
Onderwerp: 	RE: Notitie waswater afvalstof of niet - ATM 
Datum: 	 wijdag 5 januari 2018 10:56:40 
Bijlagen: 	Notitie ATM waswater-afvalsrof.dorx 

Kopie van analyses anionen Ie wasser.xlsx 
Prioriteit: 	Hoog 

Beste 
Allereerst natuurlijkeen fantastisch maar vooral gezond 2018 gewenst. 
Zoals op 12 december afgesproken heb ik de resultaten van ons overleg verwoord in een 
korte notitie waarbij ik ook naar het LAP3 heb gekeken. Kunnen jullie nog een keer 
kritisch bezien of jullie de redenering ten aanzien van het waswater van de 
rookgasreiniging bij ATM kunnen onderschrijven. 
Komende dinsdag gaan we overigens ook in overleg met de OD (Wabo bevoegd gezag 
voor de inrichting) en in dat overleg wil ik van de OD vernemen hoe zij aankijken tegen 
het LAP3 en de problematiek van het waswater. Ik zal jullie van de resultaten van dit 
overleg nog op de hoogte stellen. 
En natuurlijk hoor ik graag zo spoedig mogelijk wat jullie er van vinden. Dan kunnen we 
daarna bepalen hoe we voorwaarts moeten met de last onder dwangsom die aan ATM is 
opgelegd. 
Met vrienden-1<e roet 

- lET 
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Van: 
Aan: 	 (WV11- 
Cc: 
Onderwerp: 	FIN: Notitie waswater afvalstof of niet - ATM 
Datum: 	 vrijdag 5 januari 2018 11:02:33 
Bijlagen: 	Natilie_Altinsise~atistlársz 

Kgpie van analyses anionen le wasser xis< 
Prioriteit: 	Hoog 

Hoi 
Allereerst wi i ju ie natuurlijk ook een fantastisch en gezond 2018 wensen. 
Komende dinsdag hebben we een afstemmingsoveriegje gepland over protocol 7510 en 
de problematiek van het waswater van de rookgasreiniging bij ATM. Hierover heb ik 
inmiddels een korte notitie geschreven die ik net heb voorgelegd aan 	 en 

. Zie ook onderstaande mail. Het leek me goed jullie it stuc ter 
voor rei ing van ons overleg ook toe te sturen. 
Wellicht ten overvloede maar ik zeg het toch nog maar even. Willen jullie dit niet verder 
verspreiden want we zijn hierover nog in overleg en ik wil niet dat dit stuk onverhoopt 
buiten IenW terecht komt. 
Tot dinsdag, 
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Van: 	 (WW  
Aan: 	 - WET; 	 DOM 
Cc: 	 - 11 T; 	 - IET 
Onderwerp: 	RE: Notitie waswater afvalstof of niet - ATM 
Datum: 	maandag 8 januari 2018 11:18:38 
Bijlagen: 	Notitie ATM waswater-afvalstof11411.51112C 

Dag allen, 
Hierbij onze aanvullingen. Zie bijlage. 
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Van: 	III.ÈL1 
Aan: 	 :--ILI 
Cc: 
Onderwerp: 	aangepaste notitie waswater - ATM 
Datum: 	maandag 8 januari 2018 16:40:14 
Bijlagen: 	Notitie ATM waswater-afvalstof versie 2.docx 

Hoi 
Zie ier e aan e aste versie van de notitie. Ik heb de opmerkingen en tekst suggesties 
van 	verwerkt. Morgen deze notitie maar als leidraad in het gesprek 
benutten. Het wordt steeds duidelijker dat we eigenlijk moeten weten wat de exacte 
samenstelling van het waswater van de rookgasreiniging is. Dan kunnen we een nog 
verder onderbouwde uitspraak doen over de rechtmatigheid van de toevoeging. Eens 
kijken of we de OD daar ook van kunnen overtuigen. 
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Van: 	 i M

ii

Ll 
Aan: 	 (WVI); 
Ce: 	 ,_iii 
Onderwerp: 	Afspraak bijpraten over ATM 
Datum: 	dinsdag 9 januari 201814:46:39 
Bijlagen: 	OMWB423213-70170774104100 pdf 

0MW6528861-20170808132952.pdf 

.4381111-1 

Hoi 
Vanoc ten d spra en wij met 	van de OD. Deze gaf het volgende aan op onze 
vraag: 
"Het klopt dat de proefneming voor het indampen van het waswater is goedgekeurd (8-
8-2017). Het proefverzoek en de instemming tref je hierbij aan. 
ATM heeft op 9-11-2017 gemeld dat op 13-11-2017 zou worden gestart met de proef. 
Op 17-11-2017 is de gestopt en op 20-11-2017 weer voortgezet. Daarna is de installatie 
op 23-11-2017 gestopt om deze verder te optimaliseren. Op 3 januari is de proef weer 
voortgezet. In december waren er problemen met de stoomproductie waardoor de proef 
wat langer had stilgelegen." 
Zie ook bijgevoegde documenten die we onderhands hebben gekregen. Deze 
documenten dus maar niet verder verspreiden. Over de vragen naar de toetsing aan 
LAP2 en 3 komt hij nog terug. 
r-not 
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Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
De 
Vlasweg 
4782 PW Moerdijk 

VERZO;ffl'EN 08 ,M;6, 2017 
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COmgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant $ 

Geachte  

Op 24 juli 2017 ontvingen wij uw brief met betrekking tot een verzoek om 
toestemming voor het uitvoeren van een proef. Een en ander op basis van 
de voorschriften 2.8.1 en 2.8.5 van de geldende omgevingsvergunning, 

De proef heeft betrekking op het separaat behandelen van het was-
/koelwater van de 1°  wasser van de rookgasreiniging. Hiervoor zal het 
was-/koelwater worden behandeld in een indampinstallatie waarbij 
anionen zullen worden verwijderd. De thermisch gereinigde grond zal 
gedurende de proef worden bevochtigd met Hollands Diep water en/of de 
spuistroom van de indampinstallatie. Het uiteindelijke doel van de proef is 
het verlagen van het zoutgehalte in de gereinigde grond/materialen. 

De proef heeft een duur van maximaal zes maanden. 

Wij verlenen u hierbij toestemming voor het uitvoeren van de proef onder 
de voorwaarden zoals genoemd in uw verzoek 

Wij worden graag geïnformeerd over het tijdstip waarop de 
werkzaamheden starten. Op grond van voorschrift 2.8.5 zien wij de 
resultaten van de proef met belangstelling tegemoet. Tevens willen wij u 
mededelen dat wij na ontvangst van de resultaten de bevindingen en 
eventuele vervolgstappen zo nodig met u willen doorspreken. 

Hoewel wij instemmen met de proef kan zich de situatie voordoen, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van bijvoorbeeld onverwachte emissies, dat u 
de proef dient te beëindigen. Eventuele financiële gevolgen hiervan zijn 
dan voor rekening van Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV. 

zaaknummer 
• 17071473 

uw kenmerk 

onderwerp 
Proefverzoek indampen 
was-/koelwater 
rookgasreiniging 

behandeld door 

omwbm, 

plaats / datum 
Tilburg, 
8 augustus 2017 

bijlage(n) 

Spoorlaan 181 
5038 CB Tilburg 

Postbus 75 
5000 Af3 Tilburg 

(013) 206 01 00 

info 6,a) omwb.nt 
www.omwb.O1 

Uitvoeringsorgaan van gemeenten en de provincie Noord-Brabant voor dc leetomgeving. 



COmgevings dienst MIN 
Midden- en West-Brabant ■ 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op metj 	 J U vindt 
de contactgegevens in de rechterkolom van deze brief. Als u reageert op 
deze brief, vermeld dan altijd het kenmerk van de barcode en het 
zaaknurnmer. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
amens deze,  

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Cc: 

Zaaknummer, 12021473 	 pagina 2 van 2 

UitvocringsOrgaan van ge enten en de provincie Noord- 	bant voor de leefomgeving.  

Spoorlaan 181 
5038 CO Tilburg 

Postbus 75 
5000 AB Tilburg 

(013) 206 01 00 

i n fu,e)OirlW b. nl 
wyvvv,omviib.n1 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 ILT 
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	Heroverweging last 4 ATM 
Datum: 	 woensdag 10 januari 2018 13:01:00 
Bijlagen: 	Heroverweging opgelegde lasten aan ATM.docx 

Hoi.,  
Zoals beloofd hierbij een eerste aanzet voor de heroverweging van last 4 voor ATM 
Ik heb een inleiding gemaakt, waarbij kort wordt stilgestaan bij het proces tot nu toe. Ik 
kan mij zo voorstellen dat dit verhaal net zo goed van toepassing is op de (mogelijke) 
aanpassingen van de andere lasten. Vervolgens heb ik de motivering en overwegingen 
uit de LOD voor last 4 opgenomen. Nu wij deze last overwegen in te trekken is het goed 
om de argumenten die wij bij de oplegging hebben gebruikt in beeld te houden. 
In de heroverweging ben ik voornamelijk ingegaan op de milieubelangen die met het 
opleggen van last 4 zijn gediend. Ik ben tot de slotsom gekomen dat deze 
milieubelangen (vooralsnog) voldoende zijn afgedekt en de last (vooralsnog) geen doel 
meer dient. 
Hopelijk een mooie eerste aanzet voor de herziening van de gehele LOD. 
Procedureel; 
Ik ben er gemakshalve van uit gegaan dat wij opnieuw een besluit zullen nemen waar 
bezwaar tegen ingediend kan worden. 
Groet, 
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Heroverweging opgelegde lasten aan ATM 

Naar aanleiding van milieuhygiënische problemen bij de toepassing in een 
primaire waterkering bij Bunschoten van thermisch gereinigde grond 
afkomstig van ATM heeft de ILT onderzoek gedaan bij ATM. Doel van het 
onderzoek was om te constateren of het proces van thermische reiniging 
conform de voor dit reinigingsproces geldende normdocument BrI 7500, 
Protocol 7510 plaats vindt. 
Bij dit onderzoek zijn diverse afwijkingen geconstateerd, die hebben geleid 
tot een interventie van de ILT. Op 29 augustus 2017 heeft de ILT 4 lasten 
onder dwangsom opgelegd aan ATM, waarmee beoogd wordt het proces 
van thermische reiniging weer conform het geldende normdocument te 
krijgen en mogelijke nadelige gevolgen weg te nemen. 
ATM heeft vervolgens een (aanvullend) bezwaarschrift ingediend en bij de 
Raad van State een voorlopige voorziening aangevraagd. 
Op 16 oktober 2017 heeft de voorzieningenrechter ter zitting het verzoek 
van ATM behandeld. De voorzieningenrechter heeft inhoudelijk geen 
uitspraak willen doen en heeft partijen verzocht met elkaar over de 
opgelegde dwangsommen in gesprek te gaan. Ter zitting heeft de ILT op 
verzoek van ATM aangegeven de begunstigingstermijnen van de lasten 1 
en 4 te verlengen tot aan de uitspraak van de beslissing op bezwaar tegen 
de opgelegde dwangsommen. ATM heeft vervolgens op basis van deze 
toezegging de voorlopige voorziening ingetrokken. 
Verder is afgesproken met elkaar in gesprek te gaan over de opgelegde 
dwangsommen. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 6 november 2017. 
In dit gesprek is door ATM een nadere uitleg gegeven over haar werkwijze 
en is door de ILT een nadere toelichting gegeven over het doel en de 
achtergronden van de opgelegde dwangsommen. 
Dor ATM is op 29 december 2017 nadere informatie verstrekt over haar 
werkprocessen. 

Het gesprek op 6 november, de ingediende zienswijze, de nadere 
informatie van ATM en andere nieuwe feiten en omstandigheden hebben 
de ILT aanleiding gegeven de opgelegde dwangsommen te heroverwegen 
en aan te passen en een nieuw besluit te nemen. 

Last 1 

Last 2 

Last 3 

Last 4: Afnemers informeren over onbetrouwbaarheid van 
geleverde partijen 
De inzet van deze last onder dwangsom heeft als doel nieuwe 
overtredingen te voorkomen maar heeft daarnaast ook een reparatoire 
karakter. Dit laatste houdt in dat in het verleden afgegeven wettelijke 
bewijsmiddelen, die geen betrouwbaar beeld verschaffen van de 



eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de thermisch 
gereinigde grond, moeten worden herroepen. Op die wijze wordt de 
afnemer van thermische gereinigde grond geïnformeerd over de eerder 
afgegeven onbetrouwbare grondbewijzen. 
De vierde last houdt dan ook in dat u binnen twee weken na 
bekendmaking van deze last onder dwangsom, de reeds afgegeven 
onbetrouwbare wettelijke bewijsmiddelen, zijnde de aan derden 
afgegeven productcertificaten en grondbewijzen dient te herroepen door 
de afnemer(s) waaraan deze certificaten en grondbewijzen zijn verstrekt 
over de onbetrouwbaarheid te informeren. 
Meer specifiek geldt dit voor de afgegeven certificaten en grondbewijzen 
vanaf het moment in 2011, waarbij u het rookgasreinigingsresidu toe bent 
gaan voegen aan het eindproduct van reiniging. 
Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat u een dwangsom verbeurt 
voor iedere week, na afloop van de begunstigingstermijn, waarin nog niet 
is voldaan aan de last 
U moet daarbij uitgaan van een bedrag van € 5.000 per week, met een 
maximum van €25.000. 

Behandeling zienswijze ATM, motivering last van 29 augustus 
2017 
ATM geeft bij deze last aan dat de last dient te strekken tot het 
wegnemen of beperken van de gevolgen van de overtreding en verwijst 
daarbij naar artikel 5:2, onder b van de Algemene wet bestuursrecht. ATM 
geeft aan dat hieraan niet wordt voldaan. 
In de eerste plaats is er geen sprake van een overtreding. 
In de tweede plaats zijn er geen (nadelige) gevolgen die moeten worden 
weggenomen. Er is namelijk geen sprake van een onbetrouwbaar 
productcertificaat. 

Voor zover de zienswijze de overtreding van artikel 16 Bbk bestrijdt wordt 
gemakshalve verwezen naar de eerdere passages die hierover zijn 
opgenomen. Nu er sprake is van een overtreding van artikel 16 is de 
vraag of er (nadelige) gevolgen zijn die moeten worden weggenomen. 
Zoals eerder is aangegeven is het kwalibo stelsel er mede op gericht om 
te voorkomen dat onbetrouwbare resultaten van aangewezen 
werkzaamheden op de markt worden gebracht door deze aan anderen ter 
beschikking te stellen. Nu is vastgesteld dat er onbetrouwbare resultaten 
aan anderen zijn verstrekt moeten de gevolgen van deze overtreding 
worden weggenomen. Aan het wegnemen van de gevolgen kan invulling 
gegeven worden door de certificaten te herroepen en deze daarmee van 
de markt te halen. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat 
onbetrouwbare certificaten ten grondslag worden gelegd aan meldingen 
op grond van artikel 42 van het Bbk respectievelijk worden derden 
(waaronder ook het bevoegd voor artikel 42 Bbk) in de gelegenheid 
gesteld een afweging te maken in hoeverre onder het Bbk toegepaste 
thermisch gereinigde grond alsnog van een geldige milieuhygiënische 
kwaliteitsverklaring dient te worden voorzien. 



De last is daarmee niet in strijd met artikel 5:2, onder b nu de last 
expliciet tot doel heeft de nadelige gevolgen van de overtreding van 
artikel 16 ongedaan te maken. 
Daarmee slaagt deze zienswijze niet. 

In de vierde last (Afnemer informeren over onbetrouwbaarheid van 
geleverde partijen) is uitgaan van een bedrag van € 5.000 per week, met 
een maximum van €50.000. Deze dwangsom is gebaseerd op de relatief 
geringe inspanning die moet worden verricht omdat er een beperkte 
aantal afnemers is (Martens en Van Oord). 
Om deze dwangsom in lijn te brengen met de vorige drie dwangsommen 
zal het aantal termijnen worden gereduceerd tot 5. Uitgegaan wordt nu 
van een bedrag van € 5.000,- per week, met een maximum van 
€ 25.000,- 
Bij het vorenstaande moet overigens worden opgemerkt dat de 
dwangsommen relatief laag liggen wanneer deze in relatie worden 
gebracht met de financiële effecten die door ATM worden aangegeven 
onder punt 3.4 van de zienswijze. De ILT is echter van oordeel dat de 
dwangsommen hoog genoeg zijn om ATM tot naleven te bewegen 
wanneer de reeds opgetreden stagnatie in de leveringen en 
toepassingen van TGG worden meegewogen. 

Heroverweging last 4 

Nieuwe mogelijke milieuschade wordt niet voorkomen door het informeren 
over de onbetrouwbaarheid van het geleverde certificaat. 
Voor wat betreft de mogelijk reeds ontstane milieuschade als gevolg van 
de toepassing van TGG afkomstig van ATM constateert de ILT op basis 
van nieuwe informatie en inzichten het volgende. 

Thermisch gereinigde grond van ATM is sinds de wijziging van het 
reinigingsproces op veel locaties toegepast. 
Naast de geconstateerde problemen bij de toepassingslocatie in 
Bunschoten zijn bij de ILT nauwelijks locaties gemeld en bekend waar zich 
vergelijkbare milieuschade voordoet. Van een toepassing in Perkpolder is 
bekend dat zich daar ook hoge concentraties aan Sulfaat in bevinden. De 
milieuschade in de mate waarin deze zich voordoet in Bunschoten lijkt 
daarvoorlasnog niet aan de orde te zijn en tot maatregelen te leiden. 

De kwaliteit van de in de periode 2011-2017 geleverde TGG is zeer 
verschillend als het gaat om de daarin aanwezige sulfaatgehalten en Ph-
waarden. Dit blijkt uit het overzicht in tabel 3 dat ATM heeft meegeleverd 
in de zienswijze op het voornemen LOD. Hiermee is het aantal locaties 
zoals bij de toepassing in Bunschoten waar sterke uitloging van zware 
metalen aan de orde kan zijn, waarschijnlijk beperkt. 

De wijze van toepassing van thermisch gereinigde grond heeft sterke 
invloed op de mate waarin zich op andere locaties vergelijkbare 
milieuproblemen voor kunnen doen. Daar waar de toegepaste TGG sterk is 



ingepakt en afgedekt is het risico op sterke uitloging gering. 

Op de locatie Plas van Heenvliet, waar met de wetenschap van de 
geconstateerde problemen bij Bunschoten recent TGG is toegepast, 
worden de effecten gemonitoord. Tot nu toe is er van deze locatie geen 
signalen van vergelijkbare problematiek als bij Bunschoten. 
RWS als groot afnemer zal toepassingen van TGG uit het verleden 
eveneens monitoren op mogelijke nadelige milieueffecten als gevolg van 
mogelijk sterke uitloging van zware metalen. Mocht hieruit blijken dat de 
problematiek alsnog breder is dan zou in een later stadium overwogen 
kunnen worden om lokale bevoegde gezagen alert te laten zijn op 
mogelijke uitloging van zware metalen bij in het verleden toegepaste TGG 
van ATM. 

Met de monitoring van de recente toepassingen, de monitoring door 
Rijkswaterstaat bij de toepassingen in het verleden kan alsnog een 
duidelijk beeld verkregen worden of de in het (recente) verleden 
toegepaste TGG op meerdere locaties tot vergelijkbare problemen leidt. 
Vooralsnog zijn daar op dit moment onvoldoende aanwijzingen voor. 

Het milieudoel waarvoor last 4 is opgelegd wordt hiermee vooralsnog 
voldoende afgedekt. De ILT besluit op grond hiervan de opgelegde last 
met betrekking tot het informeren van afnemers over de 
onbetrouwbaarheid van de geleverde partijen in te trekken. 
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Van: 	111M1--11 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Uitkomsteng  protocol 7510 op 10 januari 2018 
Datum: 	dinsdag 16 januari 2018 11:06:18 
Bijlagen: 	18011.0-verslag pdf 

180110-verstip - bijlage verwelking breekpunten en nverine punten.pdf 
Protocol 7510 v5 0 C 4-3.od( 

Verzon n: m:h-• n sag januan 
Aan:~ 

 .
(Erik) - ILT; II~111~ (VVVL) . 

Onde etWTFVV. Uitkomsten ~' eg pT 1Mnr)co ij ck 10 januari 2018 
Ha 	 , 
Ik e in e ege eidingscie ingebracht dat uit het protocol niet moet blijken dat verontreinigd 
waswater kan worden gebruikt ter koeling van de grond. Dat is uit het protocol gehaald. 
Zie bijgaand de stukken. Als jullie opmerkingen hebben, graag voor de 18e 
Gr. 
Van: 
Verzon en:  maan, ag januan 
Aan: 	a.amsterdam.nl'• 

(aomwb.nli• 
s,com; 

(WVL 
L); 

(aSIKB.nl] 
15:15 

@nvpg.nr; 
(VVVL); 	wniiwkwei 

(RVR); 

retariaat SIKB; CC 
On erwerp:  u  omsten over eg pro oco 7510 op 10 januari 
Dame, mijne heren, 

Ingevolge ons overleg van woensdag 10 januari jl. in met dank aan 
bijgaand: 
- verslag 
- genomen besluiten over verwerking in verwerkingstabel 
- protocol 7510, versie 4.3 incl. de verwerking. 

Wij verzoeken u om een check op de juiste verwerking van de genomen besluiten (dus niet een 
inhoudelijke beoordeling van de genomen besluiten). 
Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk 18 januari a.s. aan ondergetekende doorgegeven worden. 
Daarna volgt de finalisering van het document t.b.v. besluitvorming in het CCVD. 

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn, 

ontvangt u 
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enensinget 101 Ourgeftweater van 
Postbus 420 
2600 AK Gouda 

4842460 
iolordsikb.nt 
www.sikbAt 

Sectie Grondstromen / BC Protocol 7510 met RWS 
Datum 	: 10 januari 2018 
Tijd 	 : 09.30 —12.55 uur 
Plaats 	: SIKB te Gouda 
Kenmerk 	: Verslag Sectie Grondstromen BC Protocol 7510 met RWS 10 januari 2018 - concept 

Aanwezigen: 
Prov. Noord-Brabant 
SIKB (vz) 

/ NVPG 
/ BAM Infra 

/ Certicon - VKB 
/ SGS 
/ Afvalzorg - VA 

/ RWS-Leefomgeving 
1 KIWA 

Gasten:  

Afwezig: 
W17t7-1 / GB Amsterdam - BOG 

/ ECD Milieu (penvoerder) 
/ RWS OG 

/ RWS OG 
/ RWS OG 

Actie 	Nr. 
door 

1. Opening, welkom 

De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom. 
Een speciaal welkom is er voor de vertegenwoordigers van RWS-OG die vandaag 
aanwezig zullen zijn. 
Na een korte voorstelronde wordt de aanleiding van deze extra bijeenkomst kort 
toegelicht. 

!3()- 	verzoekt om voorafgaand aan agendapunt 3 enige informatie 
vanuit RWS Leefomgeving in te brengen. De vergadering stelt de agenda voorts 
ongewijzigd vast. 

2. Proces 'herziening 7510' tot op heden 

licht het proces van herziening van de 7510 tot op heden kort toe. 
De Sectie Grondstromen is door het CCvD Bodembeheer in februari 2017 
aangesteld als Begeleidingscommissie 7510, waarbij de leden ook de 
terugkoppeling naar hun achterbannen zouden verzorgen. Stapsgewijs is een 
concept-protocol ontwikkeld dat in opeenvolgende vergaderingen aan het CCvD is 
voorgelegd. Hoewel er telkenmale consensus leek te zijn in de Sectie 
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Grondstromen, bleek in het CCvD dat dit niet zo was. Voorafgaand aan de laatste 
CCvD-bijeenkomst heeft RWS een zestal 'breekpunten' ingebracht. Daarnaast 
heeft zij nog 24 bespreekpunten ingebracht die hier deels mee samenhangen. 
NVPG heeft op de breekpunten gereageerd. Het CCvD heeft daarom verzocht om 
een overleg tussen de BC 7510 en vertegenwoordigers van RWS-Opdrachtgevers 
om alles uit te spreken en om tot overeenstemming te komen. Dit vindt vandaag 
plaats aan de hand van de inbreng van RWS en NVPG. 

Het streven is vandaag om overeenstemming te hebben over het nieuwe protocol 
7510. De formele besluitvorming kan dan op 1 februari a.s. in het CCvD 
plaatsvinden, waarna het protocol op 1 april 2018 in werking kan treden. Dit is 
onafhankelijk van beoordeling van de RvA van het protocol, mits dit op 1 februari 
2018 wordt vastgesteld. 

geeft aan dat de RWS-vertegenwoordiger in de BC 7510 twee 
rollen had: de opdrachtgeversrol als de adviesrol van de wetgever. Omdat deze 
rollen niet altijd 'gelijk vielen', heeft dit mogelijk tot afstemmingsproblemen geleid. In 
de toekomst zal RWS hier mogelijk andere afwegingen in maken. 

2a 	Ingelast punt 
In zijn rol als adviseur van de wetgevende overheid, geeft 
aan dat binnen RWS Leefomgeving het vermoeden bestaat dat het 
toevoegen van (verontreinigd) waswater aan grond tijdens het 
grondreinigingsproces strijdig is met LAP 3. Van het Protocol — par. 6.8.3.1 
zou afgeleid kunnen worden dat dit wel kan. Spreker adviseert om de laatste 
alinea in par. 6.8.3.1 aan te passen, zodanig hier geen misverstand over is en 
er geen probleem ontstaat bij de wettelijke toetsing van het protocol. Besloten 
wordt om de laatste alinea te verplaatsen naar par 6.8.3 en deze te 
veralgemeniseren. 

3. 	Breekpunten 7510 van Rijkswaterstaat OG met reactie NVPG 
Geagendeerd is de bijgevoegde lijst met de zes ingebrachte breekpunten 
voor Protocol 7510 van Rijkswaterstaat alsmede de reactie daarop van 
NVPG. 

>kl; 	 schetst de aanleiding voor deze — door sommigen als 
stevig ervaren — inbreng. RWS kampt met een casus waarin TGG is 
toegepast, als gevolg waarvan ernstige verontreiniging in de omgeving plaats 
vindt. Gevolg is dat de TGG vervangen moet worden. N.a.v. deze casus heeft 
RWS signalen ontvangen dat dit waarschijnlijk breder speelt, waaronder 
mogelijk ook bij waterschappen. Een en ander heeft enorme 
maatschappelijke en financiële consequenties. 
In het voorliggende concept-protocol wordt naar inzien van RWS 
onvoldoende tegemoet gekomen aan de eisen die nodig zijn om de 
geschetste situaties te voorkomen en het vertrouwen van RWS als afnemer 
van gereinigde grond te herstellen. 

De lijst met breekpunten wordt puntsgewijs aan de orde gesteld. 
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De verwerking wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd. 

4. Nakomende punten Rijkswaterstaat OG op basis van meest recente 
protocol 

Geagendeerd is de bijgevoegde lijst met 24 nagekomen punten voor Protocol 
7510 van Rijkswaterstaat. 
De lijst wordt puntsgewijs behandeld, waarbij een groot aantal punten reeds 
met de behandeling van de breekpunten is afgehandeld. 

De verwerking wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd. 

5. Afspraken en vervolg 

Op 1 april 2018 moet het nieuwe protocol van kracht worden. Om dat te 
bereiken is een strak tijdschema benodigd. Hiertoe worden de volgende 
afspraken gemaakt: 

1 -15 januari: verwerking opmerkingen en afspraken van heden 
15 januari 2018: toezenden aangepast protocol n.a.v. afspraken van 
heden 

Allen 	 Uiterlijk 18 januari: schriftelijke reactie op aangepast protocol 
MI/ 	 18 — 22 januari: indien nodig bilateraal'of breder overleg over mogelijk 
allen 	 laatste punten 

23 januari: afronding protocol en verzending aan CCvD 
1 februari: behandeling protocol in CCvD 

SGr/ 	Na inwerkingtreding van het protocol zal — in gevolge de afspraken van heden 
RWS/ 	en ingevolge de afspraken in het CCvD d.d. 22 juni 2017 — begonnen worden 
SIKB 	met de herijking en herpositionering van tabellen la, lb en le. 

Sluiting 
Onder dankzegging voor ieders geduld en inbreng sluit de voorzitter de 
vergadering om 12.55 uur. 

Bijlage 
- 	Verwerking 'Breekpunten 7510 RWS OG met reactie NVPG' 
- 	Verwerking 'Nakomende punten RWS OG' 
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Inbreng RWS Leefomgeving ter vergadering 	 Overweging 10/1 en uitwerking 
Huidige tekst meldt al dat alleen partijen met eenzelfde 
(product-)kwaliteit met elkaar mogen worden 
gemengd. Dat sluit op zich al de verwerking van zeer 
hoog belast waswater voor koeling uit. 
Zie ook BP [4]: 
Met de verplaatsing en veralgemenisering van die 
alinea is de verwijzing geschrapt. 
Overigens is ook de verwijzing in 6.3.2 (regel 15-18) 
geschrapt (met verplaatsing van die alinea naar 6.8.3.)  

a 	koelen van grond met (verontreinigd) waswater is 
(mogelijk) strijdig met LAP3, irt tot anti-
(weg)mengbepalingen 

Overzicht uitwerking breek- en discussiepunten protocol 7510 (versie 5.01c4-2c, 5 oktober 2017) 

Na bespreking in Begeleidingscommissie P7510 met vertegenwoordigers van RWS 
d.d 10 januari 2018 

Kennis van kwal t 	b de beheer 



Breekpunten RWS richting CCvD (1211212017) 
Alle proces-kritische parameters moeten bij de 
eindkeuring per reinigingsproduct worden vermeld. 
Deze staan nu nog deels bij de acceptatie, maar horen 
daar niet thuis. De pH moet naast de anionen ook 
worden vermeld. Ook de toevoeging van materialen 
die gebruikt worden in het reinigingsproces, zoals 
ongebluste kalk of andere relevante toevoegingen die 
kunnen leiden tot een verhoogde pH, moeten worden 
vermeld. 

Bij de vooracceptatie wordt bij diverse 
materiaalstromen zoals RGKV, TAG of 
sorteerzeefzand een stoffenpakket A vermeld als 
zijnde voldoende. Bij de thermische reiniging worden 
diverse materiaalstromen gemengd met verontreinigde 
grond. Omdat bij de eindkeuring weer verwezen wordt 
naar de vooracceptatie gaat RWS niet akkoord. Bij de 
eindkeuring ontbreken dan partijspecifieke parameters, 
die naast de proces-kritische parameters gemeten 
moeten worden. Het meten van alleen stoffen uit 
pakket A gaat zowel tegen de Nota van toelichting van 
het Besluit bodemkwaliteit in als tegen artikel 4.5.1 
Rbk stoffenpakket, waar het verplicht is stoffen te 
meten die boven de klassengrens Aw voorkomen, 
naast de zorgplicht voor stoffen die niet genormeerd 
zijn. 

Bij de eindkeuring wordt voor TGG verwezen naar het 
stoffenpakket A voor organische verbindingen als 
zijnde voldoende als de stoffen met een hoog 
kookpunt in lage mate aanwezig zijn. Dit is echter 
onvoldoende als de stoffen met een laag kookpunt 
duidelijk aanwezig zijn. Men mist dan bij de 

Reactie NVPG richting CCvD (13/12/2017) 
Conform Protocol 7510 moeten alle proceskritische 
parameters worden geanalyseerd (geen 
uitgezonderd). Het vermelden van toeslagstoffen 
(welke het ook mogen zijn) behoort niet bij een 
verplichting bij rapportage van de keuringen van het 
product. Wel zal de CI, bij de audit, een controle 
moeten uitvoeren of daadwerkelijk de certificaathouder 
de proceskritische parameters heeft laten analyseren 
en zo mogelijk zijn getoetst. 
Conclusie: het protocol voorziet al in deze. 
De keuze van de te analyseren parameters bij de 
vooracceptatie is gebaseerd op de historische en 
kenmerkende gegevens van de grond en/of minerale 
afvalstof. Tenminste dienen de parameters van het 
standaard stoffenpakket te worden geanalyseerd. 
Indien uit de historische gegevens en/of de 
kenmerkende gegevens van een minerale afvalstof 
blijkt dat het standaard stoffenpakket onvoldoende is 
voor de kwalificatie van het gereinigd product, moeten 
de kenmerkende aanvullende parameters, volgens het 
Protocol 7510, ook worden onderzocht en getoetst. De 
certificaathouder dient deze informatie ook volledig 
beschikbaar te stellen aan het onafhankelijk 
keuringsbureau. De verplichting is duidelijk en de Cl 
dient bij de audit ook een controle uit te voeren of deze 
verplichting ook juist wordt nagekomen. Omdat de 
keuring wordt uitgevoerd onder de BRL 9335 (Protocol 
9335-1 en 9335-2) moet dit ook niet verder in Protocol 
7510 worden opgenomen. 
Conclusie: het Protocol verplicht de 
certificaathouder de informatie beschikbaar te 
stellen aan het keuringsbureau. Verder valt de 
methode van keuring en selectie van de te 
analyseren parameters onder een andere 
beoordelingsrichtlijn.  
De verplichting van uitkeuring van vluchtige 
organische parameters, bij thermische reiniging, 
(anders dat het standaard stoffenpakket) vervalt ook in 
de huidige versie. De achterwege laten van deze 
verplichting komt voort uit een veelvoud van resultaten 
uit het verleden. (..). 

Overweging 10/1 en uitwerking 

Betreft pag 30, regel 15-20: "Aansluitend dient (// } 
worden gesteld" 
Tekst verplaatst naar nwe. paragraaf 6.8.3.4 een 
aangevuld/aangescherpt 

pag. 29, regel 31-42.: 3 bullets aangevuld met 'alle', en 

Aansluitend: bij verschillende reinigingstechnieken 
6.8.3.1.-6.8.3.4.) geen verwijzingen meer opgenomen 
naar standaard-pakket A 
Tenslotte: voorafgaand aan die paragrafen benoemd 
dat die teksten uitsluitend aanvullend (en ter 
toelichting) zijn bedoeld. 

par. 6.8.3.1, pag. 30, regel 24-30: 
Na discussie: eis rond PAK aangevuld met Cen 
naftaleen < 1 mg/kg d.s.). 
red.: waarde na vergadering voorgesteld door NVPG. 

BP 
2 

BP 
3 

BP 
1 

- 2 

Kennis van k aliteit bodembeheer 
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Breekpunten RWS richting CCvD (12/12/2017) 
	

Reactie NVPG richting CCvD (13/12/2017) 
	

Pv 	e  f  i _ • Ole 
eindkeuring deze stoffen, die wel aanwezig zijn in de 
grond en kunnen leiden tot een andere beoordeling 
van de grond. 

Conclusie: de noodzaak voor het analyseren van 
vluchtige organische parameters is voldoende 
onderbouwd door de jarenlange ervaring en 
praktijk onderzoek. Dit is geen wijziging ten 
opzichte van het huidig protocol. 

BP 
4 

BP 
5 

BP 
6 

Er wordt geen rekening gehouden met het specifieke 
andere uitlooggedrag van TGG, zeker wanneer 
contact met water mogelijk is. Vanwege de eerder 
genoemde problemen met grondwater en 
oppervlaktewater waarbij, naast de anionen e.d., ook 
de metalen de interventiewaarde overschrijden in het 
grondwater is gevraagd om ook alle metalen mee te 
meten bij de eindkeuring. Zowel qua samenstelling als 
uitloging. 

RWS wenst ook dat vermeld wordt op de formulieren 
wat het toepassingsgebied is, naast wat er allemaal in 
de TGG aanwezig is of is bijgemengd, zoals 
bijvoorbeeld TAG, sorteerzand en/of RGKV. 

Er zijn normen opgenomen in Protocol 7510 voor de 
anionen. Deze zijn niet wettelijk. Dit is onwenselijk, 
want op deze wijze kan de ontvanger/toepasser niet 
de gewenste zorgplicht in het gebied waar het 
reinigingsproduct wordt toegepast invullen, maar wordt 
deze opgelegd vanuit de BRL. Zorgplicht geldt zowel 
voor de producent als ontvanger, maar op deze wijze 
is dit eenzijdig ingevuld. 

Er wordt wel degelijk rekening gehouden met 
mogelijke veranderingen van metalen bij thermische 
reiniging in uitlooggedrag. Dit valt onder 
proceskritische parameters en ook in het Protocol 
wordt gewezen om de mogelijkheid van (negatieve) 
beïnvloeding van de mobiliteit van zware metalen door 
het thermische proces. 
De opmerking in dit punt ligt juridisch zeer 
gevoelig. Hier wordt door RWS gesuggereerd dat 
de toepassing van het thermisch gereinigde 
mengsel problemen heeft veroorzaakt met 
grondwater en oppervlaktewater. (..). Omdat het 
"onder de rechter is" moet hierover geen enkele 
uitspraak worden gedaan. (..) 
Het is het een onbegonnen zaak om, bij de afzet van 
gereinigde grond/minerale afvalstoffen (met welke 
techniek dan ook), de herkomst van het ongereinigde 
materiaal op de leveringsformulieren te vermelden. De 
Cl is ervoor om een controle uit te voeren of de 
certificaathouder daadwerkelijk alle proceskritische 
parameters en partijspecifieke parameters ook 
daadwerkelijk in het gereinigde mengsel analyseert. 
Conclusie: is praktisch niet uitvoerbaar en levert 
ook geen nuttige informatie op. De kwaliteit van 
het gereinigd product dien te allen tijde te voldoen 
aan de normwaarden zoals opgenomen in de 
Regeling bodemkwaliteit.  
De opmerking is zeer verwonderlijk. De tabel met de 
normwaarden is opgenomen op het dringend verzoek 
van Marcel Casse in de begeleidingscommissie. 
Marcel heeft in de begeleidingscommissie tevens 
gemeld dat hij Rijkswaterstaat (Beleid en Uitvoering) in 
de begeleidingscommissie vertegenwoordigde. 
Conclusie: de normwaarden zijn opgenomen op 
het verzoek van Rijkswaterstaat. 

par. 6.8.3.1 — pag. 30, regel 42-46: 
ter aanvulling op de voornoemde punten is tekst 
aangevuld rond zware metalen en dan specifiek rond 
Mo en Sb. 
(red.: overigens is anders dan in de vergadering 
besproken, in eerdere versies van 7510, hierover geen 
tekst opgenomen geweest). 

Zie ook onder [1]. 
Aansluitend is nu generiek aangegeven dat aan een 
afnemer dient te worden gerapporteerd: 
• de toegepaste reinigingsmethode; 
• aanvullende specificaties (zoals pH, gehalte aan 

calcium (alkaliteit) e.d.) 
• het geschikte toepassingsgebied en/of 
• een werkvoorschrift voor verwerking 
red.: Zoals besproken op 10/1 is rapportage van de 
betreffende ingaande partijen (vóór) reiniging niet 
uitvoerbaar 

pag. 29, regel 44-47: 
Met het schrappen van de 1 e zin is hier geen koppeling 
meer gemaakt met zorgplicht. Immers, zorgplicht is 
met deze tekst niet volledig afgedekt. 
Tekst aangevuld met opmerking dat hiermee invulling 
van producentenverantwoordelijkheid plaatsvindt 
(alleen rond anionen) 

Kennis van kwaliteit in bodembefiee, 



Indiener 

par 

Voorstel tot verwerking 

Algemene opmerkingen: 
• mist reinigingsmethode en toevoegingen (clusteringen ) 

van diverse stromen , zoals grond ,met TAG en/RKGV en 
sorteerzeefzand en of baggerspecie 

• mist baggerspecie apart als stroom 
• Mis toepassingsgebied 
Opmerking Marcel niet verwerkt ? Aanvoer van afvalstoffen 

naar een locatie niet zijnde een inrichting is op grond van 
afvalstoffenbeleid niet toegestaan 

1 

6.1 2 Ter locatie voor toepassing van het 
eindproduct 

Immobilisatie: Bewerken van grond 
en baggerspecie tot een bouwstof 
die voldoet aan de kwaliteitseisen 
zoals bedoeld in tabel 1 en tabel 2 
van bijlage A Rbk 

Nog niet correct moet zijn voor organisch Tabel 1 bijlage B 
(120% max industrie).Door alleen te verwijzen naar tabel 2 
bijlage A, mis je een groot aantal organische parameters. Deze 
staan niet in de tabel bij lage A. bestrijdingsmiddelen als 
voorbeeld. 

Huidige tekst is correct: doelstelling 
immo is bewerking tot bouwstof. 
Acceptatievoorwaarden voor immo 
uitgewerkt in 6.3.4. 

6.3.1 3 RWS (OG) 

Voorbeelden partijspecifieke 
parameters sorteerzeefzand: 
sulfaat en chloride 

Eerder document stond ook bromide en fluoride waarom 
geschrapt ?moet hier staan o.a. ? 

F en Br blijken in szz niet aanzienlijk 
verhoogd aanwezig te zijn. 

6.3.2 4 RWS (OG) 

RWS (OG) Voorbeelden van proceskritische 
parameters: 

Hoort dit hier ? of na bewerking .na bewerking en eind 
uitkeuring ontbreken beide 

zie BP [a] 6.3.2 5 

Schrappen deze toevoeging, want aantonen gehalten onder de 
AW hebben geen relatie met niet meten. Zo mist dan ook de 
niet genormeerde stoffen, door de toevoeging van deze 
voetnoot. 

6.3.2 6 RWS (OG) (noot: lager dan de 
achtergrondwaarden AW2000 
conform bijlage B Rbk 

Overgenomen 

Onvoldoende gelet op pakket A en eindkeuringen. 
tegenstrijdig met de Nvt Bbk. Daarin staat at juist meerdere 
stoffen voorkomen. Eindkeuring verwijst weer terug naar 
acceptatie .Deze stroom RGKV wordt volgens dit document 
gemengd met andere stromen materiaal wat bewerkt wordt 
Ook strijdig met Rbk 4.5.1  
1. Waarom is deze tekst gewijzigd naar homogene 

samenstelling? Zie oorspronkelijke tekst 
2. eerder document stond Sorteerzeefzand: Sorteerzeefzand 

wordt door verschillende aanbieders bij een 
certificaathouder aangeboden. De aard en samenstelling 
kunnen per aanbieder sterk verschillen. 

Gaat ook in tegen de NvT Bbk .daar staat juist meer stoffen 
meten vanwege herkomst . Dit voor 
sorteerzeefzand(bouwstof ) en zeefzand. 
Ook strijdig met Rbk art 4.5.1 

7 

8 

term 'procedures' is geschrapt. 
Aanvullend: bij de stromen in 6.3.3.4 
genoemd dat indien andere 
parameters ook aannemelijk zijn, dat 
dan ook daarop dient te worden gelet 
bij vooracceptatie. 
red.: gelet op de aanpassingen lijkt 
aanpassing van de tekstvolgorde 
gewenst (eerst 6.3.3.5 en dan 6.3.3.4) 
alsmede het aanpassen van de titel 
van de paragraaf 6.3.3.). Die 
aanpassing is nog niet doorgevoerd 

RWS (OG) 

RWS (OG) 

< 	Zie BP 1-6 

idem 
uitvoerig overwogen in eerdere BC-
vergaderingen 

6.3.3.4 
sub 1 

6.3.3.4 
sub2 

RWS (OG) 

RWS (OG) 

RKGV: Monstername en analyse 
op de parameters van het 
standaardstoffenpakket A 

Sorteerzeefzand heeft een relatief 
homogene samenstelling 

RWS (OG) Overige punten 
Commentaar Vindplaats 

in het ontwerp-document 
tekst 
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Kennis van kwaliteit in bodembeheer 



Vindplaats 
in het ontwerp-document 
tekst 
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E 
Voorstel tot verwerking 

En Chloride? (zie par 6.3.2 voorbeelden partijspecifieke 
parameters). 

Onvoldoende is pakket A ,gelet op eindkeuring welke weer 
verwijst naar acceptatie . waarom zijn bromide en fluoride 
verdwenen. Deze stroom wordt ook gemengd met andere 
stromen 

9 
	

RWS (OG) 
	

6.3.3.4 
	

Het (sorteer)zeefzand dient te 
sub 2 	worden gecontroleerd op de 

parameters van het standaard 
stoffenpakket A, aangevuld met 
sulfaat. 

Teerhoudend asfaltgranulaat heeft 
geen andere partijspecifieke 
parameters in relatie tot thermische 
reiniging.  
Tabel 1A Max. acceptatiecriteria 
voor bewerkingstechnieken 

Tabel 1B: max. acceptatiecriteria 
voor landfarming baggerspecie 

Tabel 1C: max. acceptatiecriteria 
voor eenvoudige zandscheiding 
baggerspecie 

Onvoldoende onderbouwd gaat ook in tegen nvt Bbk gelet op 
eindkeuring ,welke weer verwijst naar acceptatie.. 

• Tabel 1A acceptatie is niet compleet met metalen .Deze 
moeten worden opgenomen(lijst tabel bijlage A tabel1 moet 
worden aangehouden. Deze is het meest compleet . Anders 
worden partijspecifieke parameters gemist.. Metalen vallen 
volgens het Bbk bijlage 1 niet onder overige anorganische 
stoffen .Dit zijn cyanide, thiocyanaat ,sulfaat etc. etc. . 
Eenduidig maken met aangewezen stofgroepen uit 
wetgeving. 

• Tabel1a verwijst bij acceptatie naar proces kritisch 
parameters ,maar dan alleen voor koude immobilisatie 
voetnoot 4 . Dit is verwarrend want deze zou bij de 
eindkeuring moeten staan, maar daar staat dit niet vermeld 
. Nu lijkt het alsof alleen voor koude immobilisatie deze 
parameters proces kritisch zijn. De verwijzing in deze naar 
de FAQ is eveneens onduidelijk. Zie FAQ waarnaar 
verwezen wordt is mogelijk niet de goede FAQ? 

• TabellA voetnoot 7 i.p.v. 16mm moet dit zijn 20 mm in 
aansluiting met de asbestrichtlijnen  

• waarom ontbreekt hier 0,5 PCB 
congeneer?(meetwaarde?) 

- Waarom verwijzen naar industrie ? ? Mag klasse B dan 
niet worden gelandfarmed? Industrie kan ook ver boven 
of ver onder klasse B liggen. 

Het blijft immers baggerspecie ?  
-waarom staat hier bij zandscheiding DDT i.p.v. van overige 

bestrijdingsmiddelen en waarom verwijzing naar voetnoot 
3? Slecht afbreekbaar bij landfarming? 
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sub 3 
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6.3.4 

term 'overige zware metalen' 
toegevoegd 

Overgenomen; voetnoot (4) onjuist: 
geldt immers voor alle 
bewerkingsmethoden, niet alleen voor 
immo 

Fractiegrootte geschrapt. 
(wellicht) bespreken bij toekomstige 
herziening 

idem; tekst nu afgestemd met 
waterschappen 

Kengis 	 ni bodembek 



RWS (OG) Overige punten 
Indiener 
	

Vindplaats 
	

Commentaar 
in het ontwerp-document 

par 	tekst 
-Zijn de verwijzingen bij eenvoudige zandscheiding naar 

industrie wel juist voor baggerspecie? ? Mag 
baggerspecie klasse B dan niet worden gescheiden? 
Industrie kan ook ver boven of ver onder klasse B liggen. 
Het blijft immers baggerspecie ? 

- waarom ontbreekt hier 0,5 PCB congeneer?(meetwaarde?) 

Voorstel tot verwerking 

14 
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Zoals aangegeven mogen 
gereinigde partijen grond of 
baggerspecie— indien gewenst -
ten behoeve van keuring en 
toepassing worden samengesteld 
tot geclusterde productpartijen  
Aan de hand van vigerende, 
wettelijke bewijsmiddelen toont de 
certificaathouder aan dat het 
gereinigd product voldoet aan de 
geldende samenstellingseisen en 
(indien van toepassing) de emissie-
eisen. 

alleen als beide voldoen aan eisen toepassing grond 
toevoegen 

toevoegen 'en /of emissietoetswaarden' 

‘I 	overgenomen. 
Overigens is de term 'geclusterde 
productpartijen' geschrapt, ook 
vanwege een eenduidig tekstbegrip 
met de 9335. 

overgenomen. 

6.8.2 

6.8.3 

Bemonstering geschiedt volgens 
AS SIKB 1000 of BRL SIKB 1000 
en protocol 1001. Analyse vindt 
plaats conform AP-04.  
Tijdens de keuring worden de 
volgende (chemische) parameters 
beoordeeld: 
[...] 
• Partijspecifieke parameters .... 
Tijdens de keuring worden de 
volgende (chemische) parameters 
beoordeeld: 
[....1 
• Partijspecifieke parameters .... 

AP04 is in principe formeel niet geschikt voor baggerspecie 

vanaf hier wordt verwezen naar acceptatie parameters, echter 
vrijwel wordt daar pakket A gehanteerd dus mis je partij 
specifieke parameters bij o.a. RGKV,TAG Sorteerzeefzand 
etc. .(zie eerdere opmerkingen) 

toevoegen andere pakketten C1,C2 C3 en D 

overgenomen; voor baggerspecie 
verwezen naar AS3000. 

Zie BP 1-6 

overgenomen. 

16 
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6.8.3 

6.8.3 

6.8.3 

Akkoord met invoegen meten anionen ,maar volgens afspraak 
niet akkoord met invoegen normen voor anionen NV. Dit is aan 
invulling zorgplicht afnemer. De pH ontbreekt , toevoegen .!! 
En toevoeging (vorming oxy —anionen) van metalen bij de 
betreffende reinigingstechniek wanneer dit kritisch is ontbreekt. 

19 RWS (OG) 6.8.3 Tekst na tabel 'gereinigde grond' overgenomen: zie BP1-6 

- 6 - 

Kennis van kwaliteit in bodembeheer 



Indiener 

par 

20 

21 

Voorstel tot verwerking 

Dit naast de standaard verplichting bij overschrijding 
emissietoetswaarden meten emissie metalen bij GBT bepalen 
emissie waarden metalen . 
Document kan niet over wetgeving heen stappen. Ontvanger 
van het materiaal bepaald wat invulling zorgplicht is irt gebied 
.. Niet dit document normen opnemen !!! 
Afspraak was dat alle proces kritische parameters bi' elke 
reinigingstechniek  zouden worden toegevoegd.(zie ook 
eerdere opmerkingen) Dit is nu niet ingevuld . 

Dit houdt in bij elke techniek aangegeven wat kritisch is . Dit 
was een afspraak. Uitloging metalen, pH ,anionen ,uitloging 
kritische metalen en of anorganische verbindingen .Dus 
wanneer deze kritisch zijn ook opnemen per reinigingstechniek 
Dit pakket organisch is onvoldoende als de stoffen met een 
laag kookpunt verhoogd blijken te zijn t.o.v. d voorgestelde 
waarden .Wanneer de lage PAK ,meer mobiele verbindingen 
verhoogd aanwezig (bijvoorbeeld naftaleen fluorantheen )zijn 
na thermische reiniging ,dan blijkt dat het of het waswater 
vervuild is of te snel wordt afgekoeld o.i.d. In dit geval zijn ook 
aromaten aanwezig en meer mobiele bestrijdingsmiddelen 
aanwezig. 

Dus is pakket A organisch is dan onvoldoende .Zeker gelet op 
de clustering van de bewerkingsstromen en de aanwezigheid 
van bepaalde verontreinigingen 

Ook kan nog bij voorbeeld gelet op bovenstaande nog 
cyanide aanwezig zijn 

De metalen .Gelet op dat dit geen normale grond is altijd 
uitloging meenemen van de hele lijst metalen . oxy anionen 
gevorm door de thermische reiniging blijken uit te spoelen 
.Zeker onder toepassing bij meer natte 
omstandigheden(contact met water) tot ver boven 
interventiewaarden in het grondwater . Dit desondanks de 
hoge pH .Dus altijd samenstelling en uitloging bepalen voor 
alle metalen en samenstelling pakket A voor organisch 
=onvoldoende 

overgenomen: zie BP1-6 

overgenomen: zie BP1-6 

RWS (OG) Tekst na tabel 'gereinigde grond' 

Bij thermische reiniging vindt de 
kwalificatie van het gereinigd 
product, op organische 
parameters, plaats aan de hand 
van het standaardstoffenpakket A. 

RWS (OG) 

6.8.3 

6.8.3.1 

RWS (OG) Overige punten 
Commentaar Vindplaats 

in het ontwerp-document 
tekst 

- 7 - 
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RWS (OG) Overige punten 
Indiener 	 Vindplaats 	 Commentaar 

in het ontwerp-document 
par 	tekst  

Dit naast pH en anionen moet het pakket breder worden 
gecontroleerd. 

Voorstel tot verwerking 

22 RWS (OG) 6.8.3.2 

23 RWS (OG) 6.8.4 

24 RWS (OG) 7 

Bij de reiniging/bewerking van 
sorteerzeefzand (al dan niet in 
combinatie met grond en met 
inachtname van het gestelde in 
paragrafen 6.3 t/m 6.6) geldt dat de 
aanwezigheid van sulfaat als 
partijspecifieke parameter voor 
uitloging moet worden beschouwd. 
Bij de controlekeuringen worden de 
volgende (chemische) parameters 
beoordeeld:.... 

welke partijen wanneer, met welke 
hoeveelheden en in (voor zover 
van toepassing) in welke 
installatie(s) gezamenlijk zijn 
verwerkt 

Proces kritische parameters ontbreken zie eerdere 
opmerkingen ,wo pH en chloride , zie eerdere opmerkingen en 
eerder aangegeven voorbeelden acceptatiecriteria 

Hier wordt verwezen naar samenstellingseisen bijlage A tabel 
2 .Door niet te controleren op input parameters op o.a. 
bestrijdingsmiddelen is deze keuring niet compleet . Deze 
controle zit niet in verwijzing naar allen bijlage A tabel 2. Ook 
de niet genormeerde stoffen in tabel 2 bijlage A moeten 
gecontroleerd worden aan de hand van partij specifieke 
parameters .Toevoegen en controle partij specifieke 
parameters ... afname van 120% naar 100 %,. Zie ook zie 
eerdere opmerkingen bij acceptatiecriteria en verwijzingen 
naar de diverse tabellen 
naast welke partijen ...00k welke producten/materiaalstromen 
toevoegen . dit is relevant voor het eindproduct . Dus ook of 
er TAG /RKGV./sorteerzeefzand en of bagger is verwerkt in 
het eindproduct. Mis waar t naar afgevoerd is inclusief 
toepassingsgebied  

nnis van k a telt in boden beheer 
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Van: 
Aan: 	 -1,M11 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Uitkomsten overleg protocol 7510 op 10 januari 2018 
Datum: 	dinsdag 16 januari 2018 12:55:04 

Ha allen, 
Net kort gesproken met.. We geven in de NvT bij de regelingswijziging aandacht aan de 
toetsing aan artikel 25 B 	Daar geven we bij aan dat het LAP3 altijd van toepassing is en voor 
dit protocol inhoudt dat toevoegingen aan het gereinigde product altijd in overeenstemming 
moeten zijn met de regels rond mengen van afvalstoffen. T.a.v. de EE: heel H6 Is aangewezen 
en we geven bij SIKB aan dat wijzigingen die nu nog in het protocol worden doorgevoerd ook in 
de EE moeten worden doorgevoerd. 
Gr. 
Van: 	- 
Verzoniera .6 januari luits ii.uo 
Aan: 	 WVL ; 	 (WVL) 

 

CC: 	 - 
On erwer : : 	om n overleg protocol 7510 op 10 januari 2018 
Hoi 
Ik pro eerde je net ook al te bellen maar kreeg je helaas niet te pakken. Ik heb nog wel 
een paar aandachtspunten voor de wijzigingen in het protocol 7510. En die hebben te 
maken met het waswater. Nu wordt de passage over waswater in paragraaf 6.8.3.1. 
geschrapt zodat deze passage geen probleem oplevert bij de toetsing aan artikel 25 Bbk. 
Hetzelfde geldt voor de passage in paragraaf 6.3.2. Daarbij wordt ook opgemerkt dat de 
huidige tekst al aangeeft dat alleen partijen met eenzelfde (product-)kwaliteit met elkaar 
mogen worden gemengd. Dat sluit op zich al de verwerking van zeer hoog belast 
waswater voor koeling uit. 
Ik denk dat deze stelling niet houdbaar is omdat het waswater niet als partij moet 
worden gezien. Daarbij komt dat in paragraaf 6.8.2 drie termen voorkomen die 
nagenoeg hetzelfde lijken te bedoelen: restproduct, reststroom en residustroom. Het 
waswater moet denk ik gezien warden als reststroom. Alleen de eind- en restproducten 
moeten gescheiden worden gehouden. De reststromen moeten alleen worden benoemd 
voor zover deze in de milieuvergunning staan. Het is veel helderder wanneer expliciet in 
het procotol wordt geregeld onder welke condities waswater mag worden toegevoegd 
aan het thermisch gereinigd product. De voorgestelde regeling zal zorgen voor 
interpretatie kwesties en dat komt de handhaafbaarheid niet ten goede. 
Voorts moeten we het denk ik ook nog even hebben over de (aanpassing) van de EE 
omdat ook die nog moeten worden aangewezen volgens mij. De tijd daarvoor wordt 
kort. 
Kun je mij nog even bellen. 
Groet, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 =-1PLEIS-111121 Onderwerp: 	ATM 
Datum: 	woensdag 22 november 201710:23:04 
Bijlagen: 	pornpainiratie ATM met certificerende instantie en bodemplus )011-201744 

Kopie van analyses anionen 1e wassemdsx 

Hoi 
Hij"! correspondentie tussen ATM, SGS en Bodemplus uit 2011 waar ik het zojuist 
met jou over had. 
Op dat moment waren er dus al aanwijzingen dat één van de zware metalen sterker 
uitloogde dan op grond van de emissietoetswaarde van het Bbk voor grond verwacht 
mocht worden. De conclusie aan het eind van deze discussie is dat ATM vanaf dat 
moment niet meer de uitloging van zware metalen meet/betrekt bij de beoordeling van 
de kwaliteit van de thermisch gereinigde grond. 
Nu in 2017 is uit onderzoek naar de toepassing in Bunschoten duidelijk geworden dat er 
meer zware metalen dermate sterk uitlogen uit de door ATM thermisch gereinigde grond 
dat de maximale emissiewaarden van het Bbk tot het tienvoudige overschreden worden, 
ondanks dat de samenstelling van het product voldoet aan de emissietioetswaarde (en 
dus formeel geen uitloogonderzoek gedaan hoeft te worden). 
Wat mij verbaast is dat geen nader onderzoek is gedaan naar dit fenomeen, dat al in 
2011 bekend was. Ik kan mij ook niet voorstellen dat er na die datum geen 
uitloogonderzoek is gedaan naar zware metalen, ondanks dat deze resultaten niet zijn 
betrokken bij de uitkeuringen van het gereinigde product. 
Overigens is mij wel bekend dat uitloogonderzoek is gedaan naar Sulfaat. De rapporten 
van het laboratorium heb ik niet gekregen (wat mogelijk een indicatie is dat er op meer 
parameters is onderzocht). 
Naast deze uitloogonderzoeken hebben wij ook nog gegevens gekregen van gemeten 
stoffen in het rookgaswaswater dat aan het gereinigde product wordt toegevoegd 
(belangrijkste onderdeel van onze LOD). Dit is betreft een door ATM aangeleverd Excel-
overzicht van de gemeten gehalten anionen (sulfaat, bromide, chloride en fluoride). Dit 
voor slechts een beperkte periode. 
Wij hebben onlangs wel gevraagd of er meer gegevens bekend zijn van de in het 
waswater aanwezige stoffen. ATM heeft aangegeven op niet meer te onderzoeken en 
daar dus geen gegevens van te hebben. Ook hier heb ik twijfels bij, daar de rapporten 
van het laboratoritim niet zijn bijgevoegd. Ook hiervan kan ik voorstellen dat er meer 
informatie over andere gemeten stoffen bekend is. 

Wellicht kunnen jullie hier iets mee in jullie strafrechtelijke onderzoek. 
Met vriendeliike_aroet 	 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 IET 
Onderwerp: 	RE: Watersc ap Vallei en Veluwe wil zich voegen in zaak ATM 
Datum: 	woensdag 22 november 2017 15:38:33 

Hi Allen, 
Interessante ontwikkeling. Wat is het belang van het Waterschap? Ik kan wel en beetje 
gissen maar dat zullen ze dan wel expliciet in hun verzoek om als derde-
belanghebbende te worden toegelaten uiteen moeten zetten, zoals  mi  terecht aangeeft. 
Daar is met betrekking tot bestuursorganen, heel specifieke jurisprWntie over. Moeten 
we even voor gaan zitten.. 
Groet, 
MUI 
Van: 	 -ILT 
Verzon en: woens a 22 november 2017 13:22 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT; 1111~ - ILT 
On 	rwer 	: a ers ap a ei en Veluwe wi zrc voegen in zaak ATM 
Hoi 
Dat weiten we dan maar even af. Het waterschap wil kennelijk als derde 
belanghebbende meedoen. Dat wordt interessant, zeker voor de komende hoorzitting in 
kader van bezwaar! Hij moet, om zich als derde belanghebbende aan te melden, 
inderdaad even formeel een verzoek daartoe doen zodat we kunnen beoordelen of het 
waterschap ook als derde belanghebbende kan worden gezien. 
Ik zal vrijdag een voorzet doen voor de aanpassing van de LOD. Dan kunnen we dat 
volgende week afronden (ik ga er tenminste vanuit dat ATM nu snel met de benodigde 
info over de brug komt). En dat de vraag over het waswater en afvalstof ook binnenkort 
wordt beantwoord. 

Van: 	 - ILT 
Verz n en: woensdagnovember 2017 13:18 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT, 	 - ILT 
On erwer : a ersc ap a ei en e uwe wi zic voegen in zaak ATM 
Hoi 
Ik kreeg vanmorgen de advocaat van het Waterschap Vallei en Veluwe aan de lijn, 

!l
van Dirkzwager Advocaten. 
eeft mij gevraagd hoe de zaak er voor stond en gaf aan dat het Waterschap zich wil 

voegen in de zaak die tegen ATM loopt. 
Ik heb hem aangegeven dat er bezwaar is ingediend, maar dat mogelijk de LOD nog op 
onderdelen aangepast gaat worden naar aanleiding van een gesprek dat wij onlangs met 
ATM hebben gehad. Heb ook aangegeven dat daarna de bezwaarfase afgehandeld gaat 
worden. Inhoudelijk heb ik niets gezegd. 
Hij gaf aan een verzoek aan ons te gaan sturen om zich in de zaak te voegen. Ik heb 
hem aangegeven dat wij het verzoek op zijn merites zullen beoordelen en daar uiteraard 
over zullen gaan berichten. 
Zodra het verzoek binnen is, zal ik jullie op de hoogte stellen. 



Groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

- ILT - ILT 
RE: afschrift brief 
donderdag 23 november 2017 13:59:36 

Grappig briefje. Eigenlijk kiest de RUD er voor om eerst het traject te vervolgen tegen de overtreder 
Waterschap en als dat niet lukt de volgende overtreder formeel aan te spreken. Dat is wel wat wonderlijk. 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 22 november 2017 8:32 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: afschrift brief 

Hierbij ter kennisname een afschrift van een brief aan firma Liebregts. Hierin geeft de gemeente Bunschoten 
aan de vLOD voorlopig niet definitief te maken in afwachting van de ontwikkelingen rond de LOD richting het 
Waterschap Vallei en Veluwe. 

Groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: Noreply [mailto:noreply.bunschoten nl] 
Verzonden: maandag 20 november 2017 16:14 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: afschrift brief 

Beste lezer, 
In de bijlage vind u de brief die wij hebben verzonden 

Met vriendelijke groet 
KCC medewerker 
Gemeente Bunschoten 
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). E-mail wordt door de gemeente Bunschoten 
niet gebruikt voor het aangaan van externe verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

_:.11.1; alleill_r_ILI; 	 _-21.1 
Concept toezichtsignaal emissietoetswaar 
donderdag 30 november 2017 15:09:38 
twieht,sinnaal emissiernerswaarde TGG doet 

Hoi 	, 
Zie ier een concept toezichtsignaal over de emissietoetswaarden bij Thermisch 
gereinigde grond van ATM. Hopelijk kan je er zo mee uit de voeten. 
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Emissietoetswaarden voor thermisch gereinigde grond voldoen niet. 

De ILT heeft aanwijzingen dat de emissietoetswaarden als bedoeld in artikel 4.12.1, tweede lid van 
de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) bij grootschalige toepassingen met thermisch gereinigde grond 
afkomstig van ATM (TGG) niet voldoen. 

Uit onderzoek dat onderzoekscentrum Be-Ware van de universiteit Nijmegen begin 2017 heeft 
uitgevoerd naar de effecten van toepassing van TGG in de Eemdijk bij Bunschoten blijkt dat enkele 
zware metalen in de grootschalige toepassing dermate sterk uitlogen dat de maximale 
emissiewaarden sterk worden overschreden. Uit de analyses blijkt het gehalte van onder meer 
Molybdeen in het grondwater tot 10 keer de interventiewaarde te zijn. Recente metingen 
bevestigen dit beeld. 

De in de toegepaste partij TGG gemeten gehalten aan zware metalen bleken bij de uitkeuring door 
ATM en bij een in 2016 uitgevoerde partijkeuring op lokatie onder de emissietoetswaarden te zijn. 
Op grond van het Besluit bodemkwaliteit en de Rbk hoeft bij de toepassing van (thermisch 
gereinigde) grond geen uitloogonderzoek te worden gedaan als de gehalten aan zware metalen 
onder de emissietoetswaarden blijven zoals deze zijn opgenomen in bijlage B van de Rbk. Hierbij 
wordt er door de wetgever van uit gegaan dat als de samenstelling onder de emissietoetswaarde 
blijft, de uitloging nooit boven de maximale emissiewaarde komt en dus ook geen uitloogonderzoek 
gedaan hoeft te worden. In het genoemde praktijkvoorbeeld in Bunschoten blijkt dat de uitloging 
boven de maximale emissiewaarde kan liggen ondanks het feit dat het gehalte aan zware metalen 
onder de emissietoetswaarde ligt. 

Op basis van de onderzoeken naar de Eemdijk bij Bunschoten adviseert de ILT daarom nader 
onderzoek te doen naar de noodzaak om bij de toepassing van thermisch gereinigde grond 
uitloogonderzoek naar zware metalen verplicht te stellen, ook wanneer aan de 
emissietoetswaarden wordt voldaan. Daarmee kunnen nieuwe milieuproblemen zoals bij de 
Eemdijk worden voorkomen. 



165 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

ILT 
ILT 

FW: brief van Dirkzwager advocaten Waterschap Vallei en Veluwe geschil ILT en ATM B.V. 
vrijdag 1 december 2017 23:57:32 
brief van Dirkzwaaer advocaten Waterschao Vallei en Veluwe geschil ILT en ATM B.V.PDF 

Voor jullie toch? 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: ILT Team JZ <Juridische.Zaken@ILenT.nl> 
Datum: vrijdag 01 dec. 2017 4:12 PM 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: brief van Dirkzwager advocaten Waterschap Vallei en Veluwe geschil ILT en ATM 
B.V. 

Heeft ingesloten correspondentie betrekking om dit dossiernummer T-5-17-0034.001? 
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D rkzwager 
advocaten & notarissen 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Handhaving Water en Bodem 
Postbus 16191 
250013D DEN HAAG 

Datum 
Van 
Inzake 
Uw referentie 
Dossiernummer 
Telefoonnummer 
E.rnailadres 	• 

30 no e ber 2017 

Waterschap Vallei en VeluweNZR 
kenmerk 138503 
5051382 

Geachte Staatssecretaris, 

Verzoek 
Namens de publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Vallei en Veluwe, zetelend te Apeldoorn, 
verzoek ik u om het waterschap toe te laten als derde-belanghebbende in het geschil tussen u (de ILT) 
enerzijds en de vennootschap ATM B.V. anderzijds. Dat geschil is bij u in behandeling onder kenmerk 
138503. 

Toelichting 
Het waterschap heeft een direct belang bij de uitkomst van dc procedure tussen de ILT en ATM. Door 
ATM is grond in het verkeer gebracht onder afgifte van productcertiticaten op grond van de 
beoordelingsrichtlijn nummer 9335 (BRL 9335). 

Een grote partij van deze grond is in opdracht van het waterschap als grootschalige bodemtoepassing 
in de zin van paragraaf 3 (artikelen 62-64) Besluit bodemkwaliteit bij de versteviging van een 
dijktraject tussen Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk. Ten bewijze dat de toegepaste grond voldoet 
aan de eisen die daaraan in art. 63 Besluit bodemkwaliteit worden gesteld is door ATM het bedoelde 
certificaat afgegeven. Volgens de 1LT is dit certificaat ten onrechte afgegeven, omdat het (thermisch) 
reinigingsproces van de grond niet heeft voldaan aan de eisen die daaraan op grond van wet en 
uitvoeringsregelingen zouden moeten worden gesteld. In verband daarmee heeft de ILT namens u aan 
ATM vier lasten onder dwangsom opgelegd die onder meer inhouden dat ATM aan haar afnemers 
moet mededelen dat deze certificaten door haar worden herroepen. 
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advocaten & notarissen 

Blad 2 van brief d.d. 30 november 2017 

Belangen waterschap 
De vraag of de toegepaste grond voldoet aan de bovengenoemde eisen is van goot en rechtstreeks 
belang voor het waterschap. Immers wanneer zou worden vastgesteld dat dit niet het geval is, is er op 
grond van het waterschap en in een dijklichaam een werk aangelegd met materiaal dat niet voldoet aan 
de wettelijke eisen. 

Het is voor het waterschap, in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag en handhavende instantie van de 
Waterwet en van onder meer artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit van belang of de toegepaste 
grond wel of niet voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast heeft het waterschap een belang als 
publiek beheerder van watergangen, die door uitspoeling dreigen te worden verontreinigd. 

Anderzijds is het voor het waterschap in zijn hoedanigheid van eigenaar van het dijklichaam en de 
onderliggende grond van groot belang of de grond terecht met certificaat is geleverd en verwerkt. 
Intrekking van het certificaat zoals door de 1LT wordt verlangd zal materieel tot gevolg hebben, dat de 
toegepaste grond niet voldoet aan die eisen die bij de uitvoering van het werk zijn gesteld en het 
waterschap derhalve van doen heeft met een verontreinigd dijklichaam en verontreinigde grond. 

In verband hiermee verzoekt het waterschap als derde-belanghebbende in de bovengenoemde 
procedure te worden toegelaten en te worden gehoord. 

In afwachting van uw bericht. 

Hoogachtend, 
Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. 

Advocaat-gemachtigde 
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Van: 	
.
1 

ig
hl 

Aan: 	 :-11.1 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: 
Datum: 	dinsdag 5 december 201711:41:24 
Bijlagen: 	hoofdpunten uit de bespreking tussen ATM en ILT dd 6 november 2017 definitief.docx 

Hoi 
Ik he a e opmerkingen verder verwerkt. Wat mij betreft kan het zo de deur uit en aan 
het e-dossier worden toegevoegd. Wil jij het nog één keer kritisch lezen. Daarna maar 
mailen aan ATM en Omgevingsdienst. 
In de mail aan ATM maar opmerken dat dit verslag aan het dossier wordt toegevoegd 
gelet op de inhoudelijk info die in het verdere proces kan worden benut. 

Van: 	 - ILT 
Verzonnen: maanas r 2017 10:13 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT 
On e er : 
Hoi 
Ik he een aantal aanpassingen van ATM geaccepteerd. Er blijven wel een paar punten 
over waar ik twijfels over heb. Het betreft volgens mij cruciale aanpassingen en/of 
passages die ATM uit het verslag wil hebben. Deze zijn nog blauw/rood gekleurd. 
Kunnen jullie hier ook even naar kijken? 
Groet, 
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Verslag bespreking ATM-ILT op 6 november 2017 

Bij dit gesprek waren aanwezig 

namens ATM 
- De 
- De 
- De 

Doel gesprek 

namens de Omgevingsdienst Midden en West Brábant 
namens SGS Intron 

namens ILT 

Vanuit de ILT is aangegeven dat het gesprek primair tot doel heeft een gelijkluidend beeld te 
verkrijgen van de feiten en omstandigheden rond het door ATM gehanteerde proces van 
thermische reiniging. Dit vanaf de acceptatie van de partijen te reinigen grond en TAG tot en met 
de uitkeuring van het gereinigde product, inclusief de daarbij behorende administratie. Met dit 
gelijkluidende beeld kan nogmaals bekeken worden in hoeverre hiermee in lijn met de BRL 7500 en 
Protocol 7510 wordt gewerkt en, voor zover sprake zou zijn van een afwijking, wat er voor nodig is 
om het proces in lijn te brengen met deze normdocumenten. 
Daarnaast kan de ILT met de in het gesprek verkregen nadere inzichten en informatie de 
opgelegde lasten onder dwangsom en de daarbij genoemde begunstigingstermijnen nog een keer 
kritisch beoordelen. Ook alternatieve oplossingen zijn hierbij bespreekbaar, uiteraard voor zover 
deze in lijn zijn met de normdocumenten. 

ATM heeft vooraf per mail aangegeven een aantal vragen te hebben naar aanleiding van de door de 
ILT voorgestelde besprekingsonderwerpen en hetgeen tijdens de zitting bij de Raad van State naar 
voren is gebracht. 

Afgesproken wordt dat het gesprek open gevoerd zal worden teneinde zo goed mogelijk elkaars 
positie te begrijpen. Gelet op het karakter van het gesprek wordt alleen die informatie aan het 
procesdossier toegevoegd waarover beide partijen het eens zijn. 

Hoofdpunten gesprek en afspraken vervolg  

Per last is informatie uitgewisseld en zijn vragen over en weer beantwoord. 
In hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven welke informatie is uitgewisseld en welke 
vervolgafspraken zijn gemaakt. 

Last 1: Administratief proces aanpassen.  

De eerste last houdt in dat u binnen 4 weken na bekendmaking van de last onder dwangsom de 

overtreding van artike118 Bbk, in samenhang gelezen met paragraaf 6.1 van SIKB protocol 7510, 

dient te beëindigen door uw administratie zodanig aan te passen dat de in- en uitgaande stromen van 

de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs gevolgd kunnen worden. 

Aan de hand van een uitgereikt schematisch overzicht op hoofdlijnen van de werkwijze 
(Schematisch overzicht werkwijze ATM) en het Gebruikers Informatie Systeem (GIS) van ATM is 
gedetailleerd gepresenteerd hoe de verschillende stappen vanaf de vooracceptatie van de te 
reinigen partijen verontreinigde grond tot en met de reiniging worden uitgevoerd en welke 
gegevens daarbij in het GIS worden vastgelegd. 
Daarnaast is ook het schematisch overzicht oorzaak analyse ATM besproken en is met 
gebruikmaking van het GIS aangegeven hoe bij onverwachte verhogingen van kritische 
partijspecifieke parameters in het gekeurde eindproduct deze te herleiden zijn tot individueel 
aangeleverde vrachten (aanleveringen). ATM geeft aan dat een oorzaak-analyse vrijwel nooit nodig 
is, gelet op het uitgebreide acceptatieproces. 



Belangrijke constateringen: 

Er is discussie over de toepassing van de definitie van het begrip partij in het protocol 7510. ATM 
geeft aan dat partijen als bedoeld in het protocol niet in één keer worden aangeleverd. De bij de 
vooracceptatie geaccepteerde en te reinigen partijen grond zijn regelmatig dermate groot in 
volume dat deze over grotere perioden van vaak meerdere jaren worden aangeboden. ATM heeft 
erop gewezen dat deze werkwijze ook wordt beschreven in de toelichting bij paragraaf 6.6 van BRL 
7510. Dat maakt volgens ILT dat er discussie kan ontstaan over de terminologie in de last waarin, 
in overeenstemming met de tekst van het protocol, wordt aangegeven dat in- en uitgaande 
stromen volledig en partijgewijs dienen te worden gevolgd. ATM stelt zich op het standpunt dat zij 
met betrekking tot de in- en uitgaande stromen zowel de aanlevering als de partij waaruit zij 
afkomstig is registreert en volgt. 

Bij de eindacceptatie wordt door ATM, afhankelijk van een vooraf gemaakte risico-inschatting de 
kwaliteit van alle aangeleverde vrachten (per vrachtwagen of schip) op basis van 
(steekproefsgewijze) monstername bepaald. ATM geeft aan hiermee verder te gaan dan op grond 
van Protocol 7510 noodzakelijk is. Op basis hiervan worden de aanleveringen beoordeeld of zij 
reinigbaar dan wel niet reinigbaar zijn tot klasse Industrie. In de orde van grootte wordt hiermee 
5-10% van de geaccepteerde aanleveringen alsnog als niet reinigbaar tot klasse industrie verklaard 
en toegevoegd aan het opslag/verwerkingscluster voor niet tot klasse industrie reinigbare grond 
(productiecluster categorie B, bestaande uit diverse opslagclusters categorie B). De ILT geeft aan 
de benaming van beide type clusters in het overgelegde schema verwarrend te vinden en geeft aan 
behoefte te hebben aan verduidelijking. 

Met behulp van de presentatie van het GIS schetst ATM het beeld dat het proces van acceptatie 
t/m reiniging zodanig administratief in control is dat een directe relatie kan worden gelegd tussen 
de inkomende (individuele) aanleveringen en de uitgaande partijen gereinigde grond. 

Afspraken over last 1 
1. ATM zal op basis van de presentatie over het GIS een nadere toelichting opstellen over de wijze 
waarop de verschillende aanleveringen en partijen gedurende het reinigingsproces kunnen worden 
gevolgd en zal deze nadere toelichting aan de ILT toezenden. 

2. De ILT zal op basis van de aan te leveren informatie last 1 nogmaals kritisch bezien. 

Last 2: Stoppen met toevoegen van rookgasreinigingsresidu en het stof uit de stoffilters aan het 
eindproduct.  

De tweede last houdt dan ook in dat u de overtreding van artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit, 

in samenhang gelezen met paragraaf 6.8.1 van het 5/KB protocol 7510, dient te beëindigen door het 

toevoegen van het rookgasreinigingsresidu en het stof uit de stoffilters aan het eindproduct van 

reiniging te beëindigen en deze restproducten gescheiden op te vangen en op te slaan. 

Aan de hand van het uitgereikte 'principeschema TRI' worden de verschillende fasen van het 
rookgasreinigingsproces door ATM nader toegelicht waarbij meer specifiek wordt ingegaan op de 
toevoeging van het waswater uit de rookgasreiniging en het stof uit de naverbrander en het ESP 
aan de thermisch gereinigde grond. 

Stof uit naverbrander en Electrostatisch filter (ESP):  
ATM licht toe dat het stof uit de stoffilters dat via de ploegschaarmixer aan de gereinigde grond 
wordt toegevoegd uit de fijne fractie van de grond bestaat. Wanneer wordt gekeken naar het 
volume is dat volgens ATM ongeveer 20-30% van de totale hoeveelheid grond die door de 
gloeitrommel wordt geleid. De hoeveelheid "stof" is afhankelijk van de onderdruk in de 
gloeitrommel. ATM wijst in dit verband nogmaals op voetnoot 3 van tabel 1 van protocol 7510 



waarmee wordt beoogd terugvoer van dit "stof" in de thermisch gereinigde grond mogelijk te 
maken. ATM geeft daarmee aan dat het "stof" de fijne fractie van de thermisch gereinigde grond 
betreft en dat deze reeds bij inname deel uitmaakt van de te reinigen grond. ATM stelt tevens dat 
de stof voorafgaand aan de toevoeging via de ploegschaar zodanig wordt verhit dat van organische 
verontreinigingen in het terug te voeren "stof" geen sprake is. Afvoer van dit "stof" betekent dat 
ca. 1 à 2 vrachtwagens per uur moeten worden ingezet om het materiaal af te voeren. 

Bij de rondleiding op het terrein heeft de ILT hiervan - voor zover dat visueel mogelijk is -ook een 
visuele indruk van de omvang kunnen krijgen. 

Afspraak over last 2 met betrekking tot stof uit stoffilters 

De nadere toelichting is aanleiding voor de ILT het onderdeel van de last dat gericht is op het 
toevoegen van het stof uit de stoffilters aan de thermisch gereinigde grond nader te bezien. 

Waswater uit rookgasreiniger  
Voor wat betreft de toevoeging van het waswater uit de rookgasreiniger aan de thermisch 
gereinigde grond heeft de ILT nader toegelicht waarom in de last onder dwangsom is aangegeven 
dat dit strijdig is met Protocol 7510 en mogelijk ook met regelgeving op het gebied van 
afvalstoffen. 

ATM heeft toegelicht waarom zij vindt dat het toevoegen van waswater niet kan worden gezien als 
het toevoegen van rookgasreinigingsresidu als bedoeld in het protocol 7510. De voordelen van het 
toevoegen van waswater zijn omschreven in het "verzoek om toestemming proefneming" d.d. 10 
december 2010, dat eerder aan ILT is verstrekt. 

Verder is door ATM toegelicht hoe het proces van wassen van het rookgas en de koeling van het 
thermisch gereinigde product vóór de vergunningwijziging werd uitgevoerd. Het meerdere keren 
circuleren van het waswater in de rookgasreiniger leidde destijds tot technische problemen. De in 
het rookgaswaswater aanwezige fijne fractie werd in een decanter afgevangen en apart afgevoerd. 
ATM wijst erop dat dit niet gebeurde vanwege de milieutechnische kwaliteit van het waswater, 
maar omdat de fijne fractie, die in het waswater aanwezig was, leidde tot technische storingen. 
Door een aantal opeenvolgende aanpassingen van de reinigingsinstallatie is afvoer van de fijne 
fractie in het rookgaswaswater thans niet meer nodig vanuit technisch oogpunt. 

ATM geeft aan de gemeten kwaliteitsgegevens van het waswater van de rookgasreiniging reeds in 
een eerder stadium aan de ILT te hebben verstrekt. ATM benadrukt dat het toevoegen van 
waswater geen effect heeft op de classificatie van grond als Klasse Industrie, grootschalige 
toepassing. 

De feiten en standpunten zijn over en weer nader toegelicht en verduidelijkt. Er resteert een 
discussiepunt of het waswater inderdaad kan worden toegevoegd aan de thermisch gereinigde 
grond. Met andere woorden, wanneer is er sprake van thermisch gereinigde grond (nadat de grond 
de gloeitrommel heeft verlaten of nadat het gehele proces incl. het afkoelen met waswater van de 
rookgasreiniging heeft plaatsgevonden). En indien de redeneerlijn van ILT wordt gevolgd dat er 
sprake is van thermisch gereinigde grond nadat de grond de gloeitrommel heeft verlaten, mag de 
grond dan worden gekoeld met waswater (met de daarin eventueel aanwezige stoffen). ATM geeft 
aan dat het koelen met (was)water een integraal en noodzakelijk onderdeel is van het 
productieproces. Zonder deze processtap zou het eindproduct oncontroleerbaar verstuiven en grote 
stofoverlast veroorzaken. 

Afspraak over last 2 met betrekking tot het waswater: 

De ILT zal op basis van de verkregen toelichting de last nogmaals kritisch bezien en het resultaat 
daarvan aan ATM meedelen. Mocht over dit meer principiële punt geen eenduidig beeld ontstaan 
dan kan dit punt in de bezwaarfase wederom aan de orde worden gesteld. 



Lasten 3 en 4 met betrekking tot de onbetrouwbaarheid van het certificaat.  
Beide lasten zijn in samenhang besproken waarbij als eerste door de ILT een nadere toelichting is 
gegeven op de koppeling van de milieuhygienische verklaring met de thermisch gereinigde grond. 
In het protocol is aangegeven dat het gereinigde product moet worden voorzien van een 
milieuhygienische verklaring. Daarmee is voor deze last de uitkomst van de discussie over last 2 
bepalend. Wanneer wordt vastgesteld dat het waswater niet mag worden toegevoegd aan de grond 
die de gloeitrommel verlaat is, naar de mening van de ILT, de milieuhygienische verklaring die ziet 
op de grond die de gloeitrommel heeft verlaten met daaraan toegevoegd het waswater 
onbetrouwbaar. In dat geval is er namelijk volgens ILT geen sprake van een milieuhygienische 
verklaring bij de thermisch gereinigde grond. 

ATM heeft ten slotte vier vragen gesteld aan ILT: 

Vraag 1: Welke rol speelt het incident in Bunschoten voor de oplegging van de lasten? In de lasten 
wordt in het geheel niet meer gerefereerd aan het incident. Tijdens de zitting bij de Afdeling werd 
door ILT echter meermaals gerefereerd aan het incident als reden voor de lasten. 

ILT geeft aan dat Bunschoten een aanleiding was voor onderzoek. De lasten zijn er op gericht de 
thermische reiniging van grond in lijn te brengen met de daarvoor geldende BRL en het protocol. 

Vraag 2: Tijdens de zitting werd aangegeven dat ILT vreest dat het incident in Bunschoten zich zal 
herhalen op andere locaties waar ATM-grond is toegepast. Op welke locaties doelt ILT? 

ILT geeft aan dat haar bekend is dat op dit moment nader onderzoek wordt gedaan op de locaties 
Perkpolder en Heenvliet. ATM wijst erop dat in haar ogen tijdens de zitting ten onrechte de indruk 
is gewekt dat op deze locaties sprake is van grote risico's op bodemverontreiniging. 

Vraag 3: Waarom is ILT van mening dat de afgegeven productcertificaten onbetrouwbaar zijn? 
Anders gezegd: welke onjuiste aannames zouden afnemers kunnen doen op basis van de 
afgegeven productcertificaten? 

ILT geeft aan dat productcertificaten in haar ogen onbetrouwbaar zijn omdat de ontvanger strikt 
genomen niet krijgt waar hij om vraagt. De milieuhygiënische verklaring ziet volgens ILT niet op 
gereinigde grond, maar op gereinigde grond waaraan waswater is toegevoegd. Zie hiervoor ook 
hetgeen is besproken bij last 3 en 4. 

ATM geeft aan dat zij geen koppeling ziet tussen de - gestelde - afwijkingen van de protocollen 
c.q. het toevoegen van waswater en de betrouwbaarheid van het productcertificaat. Ook indien 
sprake zou zijn van afwijkingen (wat niet het geval is), voldoet de grond immers aan de 
classificatie Klasse Industrie, toepassing grootschalig. 

Vraag 4: Welk concreet doel wil ILT bereiken met het intrekken van de productcertificaten? 

ILT geeft aan dat zij vanuit haar rol in het kwalibo-systeem verplicht is om onjuiste 
productcertificaten van de markt te halen. 

ATM verwijst naar een recent onderzoek van Royal Haskoning DHV naar de toepassing van TGG in 
Bunschoten, waaruit volgens ATM kan worden afgeleid dat het TGG dat in Bunschoten is toegepast 
terecht is geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse Industrie, maar dat de problemen in 
Bunschoten zijn veroorzaakt door de manier waarop de TGG daar is toegepast, namelijk op een 
veenlaag, in combinatie met een ligging onder grondwaterniveau.1  

'Rapport Westdijk Bunschoten-Spakenburg: TGG-toepassing: Plan van aanpak grond- en 
oppervlaktewaterverontreiniging door TGG-toepassing in de Westdijk d.d. 28 september 2017, referentie: 
T&PBD9964R001F0.1. (p. 3) en Opzet aanvullend onderzoek d.d. 28 september 2017, referentie: 
T&PBD9964R001F0.1 (p. 7 en 8). 



ATM voegt daaraan toe dat de verplichting tot intrekking van de productcertificaten tot 
schadeclaims van een dusdanige omvang kan leiden dat dit de continuïteit van het bedrijf in gevaar 
kan brengen. Dit, terwijl het concrete belang bij intrekking en informeren van de afnemers niet 
duidelijk is. Gelet op deze belangen stelt ATM de vraag waarom in elk geval niet met last 4 kan 
worden gewacht tot lasten 1 en 2 onherroepelijk rechtmatig zijn bevonden. 

ILT zegt toe dat zij deze vraag en de genoemde belangen zal betrekken in de heroverweging van 
last 4. 

Discussie over relatie met de omgevingsvergunning.  
Door de ILT is nader toegelicht hoe de verhouding en hiërarchie tussen de omgevingsvergunning 
en de BRL 7500 / Protocol 7510 is geregeld. Door 	van de OMWB is aangegeven dat bij 
de beoordeling van de aanvraag voor de milieu neutrale wijzigingsvergunning toetsing aan het 
Protocol niet aan de orde is geweest. 

Algemene conclusie na het overleg:  
De ILT en ATM stellen gezamenlijk vast dat het overleg een duidelijke functie heeft gehad. Er is 
meer inzicht ontstaan in de standpunten van beide partijen. En hierdoor zijn de meer principiële 
discussiepunten beter inzichtelijk. 



Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

- DGMI; 

RE: Notitie waswater afvalstof of niet 
vrijdag 8 december 2017 14:03:03 

(661.); 	 ILL 
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Hoi 
Ik zou ier graag nog een keer mondeling over van gedachten willen wisselen om een en 
ander goed scherp te krijgen. Feit is inderdaad dat het proces is vergund door de 
Omgevingsdienst alleen het is de vraag of deze vergunning correct is in het licht van de 
afvalstoffenregelgeving. Daarover zijn we óok het overleg aangegaan met de OD want er 
zitten een aantal passages in de BRL 7500 en het protocol 7510 die toe zien op de 
afstemming tussen deze normdocumenten en milieuvergunningen. Verder is een 
wijziging van het protocol 7510 door het SIKB in procedure gebracht waarbij wordt 
beoogd het mengen van het waswater met de thermisch verontreinigde grond mogelijk 
te maken. En die normdocumenten moeten bij opname in de Regeling bodemkwaliteit in 
overeenstemming zijn met hogere (afvalstoffen)regelgeving (zie art. 25 Besluit 
bodemkwaliteit). En als laatste heb je gelijk dat er gegevens over de exacte kwaliteit 
van het waswater ontbreken. Over het opvragen van meer kwaliteitsgegevens wil ik het 
dan ook nog wel een keer hebben. 
Kortom, graag maak ik een afspraak om deze casus nog even een keer mondeling 
verder door te bespreken. Wanneer zou dat dit jaar nog kunnen. En is evt. 4 januari 
daarvoor een goede optie? De ge januari hebben we overigens weer een overleg met de 
OD. 
Ik hoor het graag. 
IfrionrictliiLrch rirnat 

Van: 	 @rws.nl] 
Verzo e. 	a 	e e 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - DGMI; 	(WVL) 
On e rp. . o e waswater afvMrcirMar— 
Hallo 
Zowe 	als ik hebben de stukken gelezen en we komen tot het volgende: 
Volgens 	is het waswater geen rookgasreinigingsresidue in de zin van sp 26. Bij ATM vindt 
natte roo gasreiniging plaats van de verontreinigingen bij thermisch reinigen van grond. 
Hiervan hou je een slibstroom (zeg maar het rookgasreinigingsresidue) én het waswater over. 
Terecht zeg je dat het waswater verontreinigd is. 40.2di  ziet het waswater als afval dat in de 
inrichting is ontstaan en dat in de inrichting vervolgen-s zelf weer wordt toegepast. Dit is 
toegestaan op basis van de huidige vergunning. Je kunt er over discussiëren of het een nuttige 
toepassing is, want de vraag is hoe hoogwaardig dit mengen is. je mengt klasse industrie met 
een waswater dat wellicht nog meer vervuild is. maar ja, het is vergund.. 
Ik zelf vroeg me af of ATM beoogt aan te geven dat het waswater geen afval is omdat ATM van 
mening is dat ze zich niet ontdoen. Dan is met name de vraag of dit 'voortgezet gebruik' 
rechtmatig is. En hier aangekomen zie ik gaten in onze kennis, Wat zit er exact in het 
waswater? Wat is de complete samenstelling? Uit de gegevens begreep ik dat deze slechts op 
een aantal parameters is geanalyseerd en op vele of een aantal dus niet. Dit terwijl de input bij 
ATM nogal divers is. 
Ik had daarenboven ook mijn twijfels bij de hoogwaardigheid van de toepassing. Zie het verhaal 
van!! over het mengen van klasse industrie met iets dat wellicht of misschien nog 
verv 	er is. Daarnaast begreep ik uit de resultaten van het onderzoek dat het zeer onzeker is 



of de toepassing op de lange duur geen schadelijke effecten heeft voor het milieu. De pH 
waarde leek me ook behoorlijk hoog voor fauna in dat eemmeer bijvoorbeeld.. 
Mijn conclusie is daarom op basis van deze gegevens dat ik het vooralsnog evenmin eens ben 
met ATM dat er geen sprake Is van afval. 
We vroegen ons wel af waarom dit relevant is voor deze case. Je blijft immers zitten met de 
keuze van het bevoegd gezag om het mengen van beide afvalstoffen toe te staan? 
Kun je hier eerst mee verder? 
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Van: 	 _:_11.1 
Aan: 	 .J_11.1.; 1111111 
Onderwerp: 	FW: aanvulling op zojuist 
Datum: 	vrijdag 8 december 201714:04:21 

Zie onderstaande mail tkn. 
Van: 	 - ILT 
Verz 	 december 2017 14:04 
Aan: 	 (WVL) 
Onde er : 	a • nvulling op zojuist 
Hoi 
Inden 	goed om dit punt ook nog even kritisch te beschouwen. Zie mijn reactie op je 
eerdere mail. 

Van: 	 @rws.nl]  
Verzon. en. 
Aan: 	 ILT 
Onde • erp. a • nvu mg op zojuist 
Hol 

reageerde nog op mijn mail en gaf aan dat hij betwijfelde of het Bbk het volledige 
oe singskader kan zijn voor het mengsel van gereinigde grond waar verontreinigd waswater 

aan wordt toegevoegd. Bbk rekent toch met thermische reiniging waarbij een aantal 
vervuilingen niet meer voor de hand liggen en anticipeert wellicht niet op het waswater dat de 
verontreinigingen zelf bevat (welke??) 
Verder vroeg hij zich nog af of nuttige toepassing van het waswater (geconcentreerde 
verontreinigde stroom wel voor de hand ligt, systematisch gezien. Ik wil het daar ook nog even 
over hebben met 
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Van: 	illata 
Aan: 	 ...- III 
Ce: 	 ._-11.1; 	 _lal; 	 .z_11.1 
Onderwerp: 	RE: SGS in de fout bij ATM? 
Datum: 	donderdag 14 december 2017 08:29:42 
Bijlagen: 	i:11,32e00.1-Pri0  

Ha 
Er zit in erdaad wel verschil in benadering tussen beide heren O. We gaan de LOD 
waarschijnlijk doorzetten en dan zien we wel wat er gebeurd. ATM zal het wel lastig 
vinden wanneer SGS ineens niet meer mee wil in de procedure! 

Van: 	 - ILT 
Verz 	 ember 2017 8:08 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
Onderwerp: 	i e fout i 

ILT;pigmaim  - ILT; 	-ILT 
n 	3 

Die keuze moet SGS nog maken. 
, de auditor bij ATM) was aan het vissen naar 

e opste ing van e ILT in e ezwaarzaak. Toen hebben we de casus ATM afgekapt en 
het gesprek teruggebracht naar het algemene kader. 
Mijn indruk is dat de 	 zich onvoldoende heeft 
gerealiseerd dat hij zijn au tor 	otter aan • e lijn had moeten houden toe deze 
aan het avontuur ATM wilde beginnen. 
Als 	verstandig is houdt hij SGS op afstand bij de bezwaarzitting. 
Groeten, 

Ps 
gaf overigens aan dat hij op twee onderdelen de last van ATM niet 

stee oudend vond. 
Van: 	 - ILT 
Verzon en. on er • 14 december 2017 7:50 
Aan: 	 Ï - ILT; 	- ILT 
CC: 	 T; 
On e erp. 	n fout i3 
Goedemorgen collega's, 
De boodschap die we wilden afgeven is zo wel overgekomen. Een expliciete overtreding 
zie ik niet. Zeker niet van artikel 17 Bbk. Het gesprek had vooral tot doel om nog maar 
eens te benadrukken dat het wel erg wonderlijk is wanneer de beide toezichthouders in de 
openbaarheid (lees aan tafel bij bedrijf of RvS) met elkaar in discussie moeten over de 
uitleg van de norm. Die discussie kan je beter achter de schermen voeren waarbij de CI 
die ook OTS van de ILT is) een wat terughoudende houding past. 

, hoe denk lij dat SGS zich nu verder gaat opstellen in de zaak ATM. Nav een 
gesprek dat  en ik deze week voerden met de afvaldeskundigen van ons ministerie 
zullen we de LOD zeer waarschijnlijk gaan doorzetten. Treffen we de CI nu weer bij de 
behandeling van het bezwaarschrift? 



Groet, 

Van: 	 - ILT 
Datum: donderdag 14 dec. 2017 7:37 AM 
Aan: 	 -ILT 
Kopie: 

Onderwerp: RE: SGS in de fout bij ATM? 
Hallo 
Wat betreft SGS en rol bij ATM. 
Zie voorgaande twee mailtjes. 
Resultaat wat mij betreft is dat SGS begrepen heeft dat ze buiten hun rol zijn gegaan. 
Mijn beeld is dat de boodschap 'schoenmaker blijf bij je leest' goed is overgekomen. 
Daar kan vooralsnog mee worden volstaan. 
Ik ben vandaag in GvR. 
Dan hebben we het er desgewenst nog over. 
Groeten, 

Van: 	- ILT 
Verzon en: oen a 13 december 2017 17:01 
Aan 	 -ILT' 	- ILTalailip. -ILT 
CC: 	 T; 	 - III; 	 - 
On e e . 	n • e fout ij 
Hallo 
Ik voe mij elemaal senang bij de inhoud van jouw mail en proef nog steeds dat SGS 
vindt dat ze het goed hebben gedaan en dat de ILT daar geen majeur punt van maakt. 
Dit wordt verstrekt door de 'impliciete boodschap'. Die is nogal aanmatigend / arrogant 
van iemand die bijna door het ijs is gezakt (en dat de volgende keer kennelijk wel zal 
doen?), als je het mij vraagt. 
Ik bespeur een tegenstrijdigheid: men is er (net) niet doorheen gezakt, maar moet zich 
de volgende keer wel 'beraden ... vanwege de schijn die wordt gewekt'. Zakken ze er 
dan wel doorheen? En leidt dit dan tot een interventie van de ILT? En waarom 
interveniëren we nu dan niet? 
Ik kan er vooralsnog geen soep van koken. Maar misschien dat het helpt als je eea eerst 
mondeling toelicht. 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: w ns a 	mber 2017 16:22 
Aan: 	 - ILT; 
CC: 	

- ILT• 	 - ILT 
- ILT 

On erwerp: . 	in e fout ij 
Hallo, 

ATM zaak bespriolle!. Finale conclusie t.a.v. ATM was; SGS heeft zich op glad ijs 
Vandaag waren 	en ik bij SGS Intron. Daarbij ook het verschijnen van SGS bij de 

begeven, maar is er (net) niet doorheen gezakt. In een volgend geval waarbij zich de 
vraag voordoet of SGS aan de zijde van een certificaathouder (publiekelijk) moet 
optreden aan de zijde van het bedrijf in een geschil tussen dat bedrijf en de ILT, zal SGS 
zich moeten beraden of hiermee de schijn wordt gewekt dat zij haar onafhankelijke en 
onpartijdige rol niet correct invult (zowel t.a.v. art. 17 als t.a.v. de bepalingen over 
onpartijdigheid in de ISO 17065). 
Impliciet kregen we de boodschap mee dat in dergelijke grote zaken waar de 
interpretatie van de norm niet onbetwistbaar is, het consulteren van de CI voorafgaand 
aan het opleggen van een LOD ook voor de ILT meerwaarde kan hebben. 
Groeten, 



Van: 	 -ILT 
Verzon en. on er a • 16 november 2017 10:33 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT 
On • erwer 	in de 	J 
Ha 
Door et zo aan te vliegen (eerst telefonisch aankondigen, per mail bevestigen en dan in 
gesprek alvorens brieven te sturen) bereiken we denk ik inderdaad het gewenste effect. 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: on er ag november 2017 9:04 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 ILT; 	 - ILT 
On e erp. 	in de ol.~~ 
Hall
NEN  er. < hebben nog wel een paar andere 'bespreekpunten' met SGS over hun 
opstelling. 
Onafhankelijk en onpartijdig opstellen bij het geven van advies (ook in de 9322-casus 
BAG; zelfde auditor) hoort daar ook bij. 
Houdingaspecten van SGS is een punt dat lastig in een inspectierapport te gieten is. Een 
gesprek voorafgaand aan brief en inspectierapport is een geschikt middel om dit 
bespreekbaar te maken. 
Een dergelijk gesprek mag niet vrijblijvend zijn. Bespreekpunten wil ik vooraf agenderen 
via de telefoon en bevestigd in de mail. Het scheiden van de rollen als adviseur en 
certificeerder zal ik daarbij aan de orde stellen. Tevens dat de ILT niet uit is op escalatie, 
dat zal de angel uit de zaak halen. 

Van:  
Verzon • en: .o • er 	16 november 2017 8:18 
Aan:  
CC: 	- 
On erwer• 	S in de fout bij ATM?  
Hoi  



Ik snap de vraag maar het lijkt mij beter om hierover met SGS eerst eens een gesprek 
te voeren en dit niet via de onderstaande vraag voor te leggen en het daarmee gelijk in 
het toezicht van de ILT op SGS te trekken. In een gesprek kunnen de verschillende 
rollen in de driehoek (OTS-ILT-CI) worden geschetst en dat kan warden geconfronteerd  
met het beeld dat door SGS wordt opgeroepen door aan de zijde van ATM aan te  
schuiven. Door die opstelling worden ILT en CI als toezichthouders tegenover elkaar 
geplaatst en dat maakt het functioneren van de driehoek buitengewoon lastig. Meer in  
het algemeen kan dan worden gesproken hoe moet warden omgegaan met conflicten  
tussen ILT en OTS waarbij de CI naar haar menina wordt gevraagd. Welke positie moet 
een CI in dat geval innemen. Dat staat dus los van artikel 17.  
Door de onderstaande vraag zo te stellen wordt de suggestie gewerkt dat de ILT 
aanleiding heeft om te veronderstellen dat SGS een organisatorische, financiële of 
juridische binding met ATM heeft (anders dan een certificeringsovereenkomst). Daar 
hebben we geen enkele info over.  
Kortom, mijn suggestie is om de heren eens uit te nodigen om meer in het algemeen te 
spreken over de rolopvattina van SGS.   

Van:  
Verzon n. Wi"IC...2Z. sik 
Aan:  
CC: 
On  •  erwerp. . 	in de  

- ILT  
ovember 2017 16:11 
=JU 

- I T 

& meelezers,  

Onafhankelijkheid SGS Intron bij ondersteuning ATM ??  

Artikel 17 lid 2 Bbk jo artikel 2.5 lid 2 Rbk is van toepassing.  

In hst. 4 van de BRL 7500 staan aeen eisen aan de onafhankelijkheid van de CI. Zie de 

Gemarkeerde passages.  

Bovendien hebben we de 17065 om op terug te vallen.  

Aan SGS wil ik de volgende vraag voorleggen.  

Ik ben benieuwd naar jullie reactie.  

Groeten,  

Geachte~ 
in de bezwaarprocedure van ATM tegen het dwangsombesluit van ILT d.d. 29 augustus 2017 is 
een bijeenkomst belegd waarbij vertegenwoordigers van ILT. de firma ATM en SGS Intron  
Certificatie B.V. voor zijn uitgenodigd. Van de zijde van SGS Intron verscheen de  

de auditor bij ATM en u in uw oedanigheid als Business Unit Manager erts  
Zoa s mij door mijn collega's  is teruggekoppeld. is uit de inbreng in dit overleg 
door de vertegenwoordiging van 	 ron op te maken dat SGS Intron in dit overleg zowel de 
rol van een certificerende instelling als de rol van adviseur van de firma ATM op zich heeft 
genomen.  
Ook reeds tijdens de zitting van de Raad van State inzake de last onder dwangsom van de firma 
ATM werd de vertegenwoordiging van ATM tijdens de zitting ondersteund vanuit SGS Intron.  
peze opstelling roept bij mij de vraag op in hoeverre SGS Intron in dezen onafhankelijk en  
dnpartifdig optreedt. Met het oog op artikel 17. tweede lid van het Besluit bodemkwaliteit 



verzoek ik u mij te informeren in hoeverre SGS Intron aangaande de handhavingsprocedure van  
de ILT tegen de firma ATM een financiële dan wel juridische binding heeft met de firma ATM of 
een van aan haar aanverwante rechtspersonen, die niet samenhangt met de werkzaamheid 
certificering zoals bedoeld in art. 2.1 onder f van de Regeling Bodemkwaliteit.  
De beantwoording van deze vraag neem ik mee bij het afwikkelen van het Inspectierapport over 
SGS Intron waarop u onlangs een reactie on het concept heeft gegeven.  
vwr 

Artikel 17 BBK 

• 1 Een bij regeling van Onze Ministers aangewezen instelling of persoon verricht niet een  

bij ministeriële regeling aangewezen handeling met betrekking tot bodem, grond, 
baggerspecie of bouwstof, waarop deze instelling of persoon een persoonlijk of zakelijk 

recht heeft.  

.2 Een bij regeling van Onze Ministers aangewezen instelling of persoon verricht niet een  

bij ministeriële regeling aangewezen handeling ten aanzien van een persoon een stof, 
een bouwstof, een product, een installatie, een voorziening of ander object, waarmee  
deze instelling of persoon een organisatorische, financiële of juridische binding heeft, 
tenzij deze binding alleen voortvloeit uit de overeenkomst tot uitvoering van de 
werkzaamheid.  

• 3 Het eerste lid geldt niet voor degene die door middel van organisatorische maatregelen, 

op aantoonbare. transparante en controleerbare wijze, ervoor zorg heeft gedragen dat de  
werkzaamheid uitsluitend wordt verricht door een onderdeel van de organisatie dat of 

een persoon die:  

o a. geen financieel belang heeft bij de uitkomst van de werkzaamheid., 

o b. onder een andere bestuurlijke verantwoordelijkheid valt dan degene die een persoonlijk 

of zakelijk recht heeft op de bodem. grond, baggerspecie of bouwstof, en  

o c. onder de directe aansturing van een andere leidinggevende valt dan degene die een  

persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond. baggerspecie of bouwstof.  

• 4 Indien een normdocument eisen bevat ten aanzien van organisatorische maatregelen als  

bedoeld in het derde lid voldoet de persoon of instelling die voor de desbetreffende  
werkzaamheid is erkend aan het derde lid, indien hij aan het normdocument voldoet.  

Artikel 2.5. Onafhankelijkheidseisen RBK 

• 1 Als handeling als bedoeld in artikel 17. eer-te lid_ unt imt ike,;1[111 worden aangewezen de werkzaamheden. bedoeld in artikel 2. I  . 



Van: 	 - ILT  
Verzon en: we -  e:wik  overober 2017 9:47 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: • 	in .e out bij ATM? 

eerste lid onder e cl 1. I Pfl, voor zover het de verificatie betreft h  

• 2 Als handeling als bedoeld in artikel 17. tweede lid, van het besluit worden aangewezen de werkzaamheden. bedoeld in artikel 2.1  

eerste lid, onder b. g. f. n en t.  

• 3 Ten aanzien van het eerste en tweede lid is artikel 7 1 tweede lid van overeenkomstige toepassing  

J1BK 7.1 onder f 'certificering van personen voor werkiaamheden die in de uitoefening van een bedrijf worden uitgevoerd:'  

Bovendien:  
1SO 17065. par. 42.1: Certification activities aha', be undertaken impartialtSi. 

Dwingend aanoesoroken ao verstrengelino. Ik begrijp het orobleem, maar welke titel  
vermeldt de casus DNV - elementair Putten oo Grond waarvan wij onze fluim richting de 
CI souaen?  
Van:  
Verzon a en: woen - 	november 2017 9:42 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: : sts in ae fout bij ATM? 



170 

Van: 
Aan: 	 (W- O ▪ 1 
Cc: 	 - ILT. 

Onderwerp: 	RE: Laatste versie BRL 7510 
Datum: 	donderdag 14 december 2017 10:27:02 
Bijlagen: 	Aop 6 Standpunt RWS protocol 7510 vl.pdf 

Hoi 
Ik kreeg vandaag bijgevoegd standpunt van RWS over de wijzigingen in het protocol 
7510 onder ogen. Deze memo sluit aan bij een gesprek dat ik eerder deze week voerde 
met 	 (RWS - VVVL) en 	 (DGMI) over de problematiek van 
het waswater van de rookgasreiniging at ij ATM wordt toegevoegd aan de thermisch 
gereinigde grond. 	 zijn binnen IenW verantwoordelijk voor het afgeven van 
rechtsoordelen over vragen o iets een afvalstof is. Heel kort samengevat luidt de 
conclusie van dit gesprek dat het waswater op grond van LAP 3 niet aan de TGG mag 
worden toegevoegd. LAP 3 kent namelijk een streng regiem voor het mengen van 
afvalstoffen (dat is opgenomen in hfst B7 van LAP3). Afvalstoffen (TGG is ook een 
afvalstof!) mogen niet worden gemengd wanneer de minimum standaard voor 
verwerking verschilt en wanneer de ene afvalstof schoner is dan de andere. De 
minimumstandaard verschilt (TGG mag nuttig worden toegepast en het verontreinigde 
waswater moet worden afgevoerd). 
Deze conclusie kan ook consequenties hebben voor de toetsing van het protocol aan 
artikel 25 Bbk alvorens het gewijzigde protocol op te hangen in het Rbk. Het lijkt me dan 
ook goed om op korte termijn een afspraak te maken voor nader overleg zoals we 
eerder al bespraken. 
Let wel, ik heb deze mail niet direct aan iedereen in onderstaande mail gezonden omdat 
we nog met ATM informeel in gesprek zijn over de LOD en we dit specifieke punt nog 
aan het uitschrijven zijn. Ik wil je dan ook vragen ons voorlopige standpunt nog niet 
breed uit te dragen. Ik ga het zoals gezegd eerst nog verder uitschrijven in afstemming 
met 
Kan jij een over eg organiseren ergens begin januari? 

Van: 	 @rws.n1 
Verzon 
Aan: 	 - DGRW; 
(WVL 
CC: 
On erwerp. a e versie BRL 7510 
Ha colle 
Net met 	gesproken. Zoals jullie weten loopt er een procedure tegen ATM, waarbij 
een belartrjr Tisr.Mit in het verweer van het Rijk is dat de gereinigde grond is gekoeld met 
verontreinigd waswater uit de afgasreiniging. Dat waswater is verontreinigd met o.a. sulfaat. 
ATM is bezig om dat waswater aanvullend te reinigen (verdampen en condenseren met 
zoutterugwinning). ILT heeft bij onze collegae van afval uitstaan de vraag in hoeverre de 
afvalregels een dergelijk gebruik van verontreinigd waswater toestaan. In termen van de BRL 
7510 is van belang in hoeverre het samenvoegen van deelstromen uit de reiniging in de 
herziene BRL aan de orde is en welke randvoorwaarden daaraan zijn gebonden. Ik heb met". 
afgesproken dat we de definitieve tekst van de 7510 met elkaar delen om te bezien in hoeverre 
de tekst op voornoemd punt in overeenstemming is met artikel 25 Bbk. 



Mag ik jullie 	?) vragen de eindversie van de 7510 aan M voor te leggen en indien 
nodig even de oppen ij elkaar te steken. 
Groet! 
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Rijkswaterstaat 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK - 
Leden van de CCvD Bodembeheer / Accreditatiecollege 

memo Protocol 7510 
Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en 
immobilisatie van grond en baggerspecie 

Rijkswaterstaat Water, 
Verkeer en Leefomgeving 

Griff oenlaan 2 
3526 LA UTRECHT 
Postbus 2232 
3500 GE UTRECHT 
T 088 7971111 
www. rijkswaterstaat. nl  

Contactpersoon 

OM!~ 

T kirugg -
W@rws.ni  

Datum 
12 december 2017 

Via deze memo wil Rijkswaterstaat (RWS) de leden van de CCvD Bijiage(n) 

informeren over haar standpunt betreffende de aanpassing van Protocol 
7510 (Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van 
grond en baggerspecie). Dit protocol heeft ook betrekking op de productie 
van thermisch gereinigde grond (hierna: TGG). 

Zorg van Rijkswaterstaat als publieke opdrachtgever 

In 2016 zijn bij toepassing van TGG in een dijkverbeteringsproject van het 
Hoogwaterbeschermingsproject grote zorgen ontstaan over het 
uitlooggedrag van de TGG naar het oppervlaktewater en grondwater en dit 
werd ook bevestigd door onafhankelijk onderzoek. Het wegnemen dan wel 
mitigatie van de milieueffecten vergt veel onderzoek, veel ambtelijk en 
bestuurlijk overleg, handhavingsacties, treffen van maatregelen en is niet 
goed voor het draagvlak in de omgeving en kost onnodig veel geld. 

Naar aanleiding van deze kwestie heeft ILT onderzoek gedaan bij de 
producent van de TGG. Deze zaak loopt nog. 

TGG is in 2014 ook toegepast in de aanleg van een nieuwe 
hoogwaterkering die in opdracht van DLG en RWS is aangelegd. Uit 
voorzorg wordt in opdracht van RWS uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
milieuhygiënische en civieltechnische kwaliteit en gedrag van de TGG die 
is toegepast in deze dijk. In het eerste kwartaal van 2018 komen de 
onderzoeksresultaten beschikbaar en tot dat moment staat RWS het niet 
toe dat TGG in nieuwe werken wordt toegepast. 

Het zal niet verbazen dat deze ervaringen er in belangrijke mate toe 
bijdragen dat RWS als publieke opdrachtgever voor de uitvoering van 
werken extra alert is wat betreft de verbetering van Protocol 7510. Het 
staat buiten kijf dat een product als TGG moet voldoen aan de 
toepassingseisen van het wettelijke kader Besluit Bodemkwaliteit. 
Hierover zijn grote twijfels gerezen. 

Breekpunten RWS inzake aanpassing Protocol 7510 

De SIKB heeft het initiatief genomen om Protocol 7510 te verbeteren. 
Hiervoor is een begeleidingscommissie ingesteld onder voorzitterschap 
van de NVPG. Een goed initiatief dat door RWS van harte is ondersteund. 
De begeleidingscommissie heeft deskundigen van RWS betrokken bij de 
beoordeling van concept versies van het protocol. Het gaat hierbij om 
RWS-deskundigen als vertegenwoordigers van beleid, wet- en regelgeving 
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RWS BEDREIFSVERTROUWELUK - 

(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en RWS als publiek 
opdrachtgever en dus belanghebbende bij een goed protocol. Deze 
betrokkenheid is belangrijk en gewaardeerd. 

Op verschillende momenten in het proces zijn door de RWS-deskundigen 
verbetervoorstellen gedaan en besproken met de begeleidingscommissie. 
Een aantal van de voorstellen is verwerkt. Daarentegen zijn helaas ook 
cruciale opmerkingen en verbetervoorstellen van RWS (als opdrachtgever) 
niet overgenomen. Deze punten zijn in detail gecommuniceerd met de 
SIKB (via collega 	). Hiervan zijn de hierna genoemde punten 
1 t/m 6 breekpunten voor RWS. Alvorens goedkeuring te kunnen geven 
aan protocol 7510 stelt RWS als voorwaarde dat het protocol 7510 wordt 
aangepast op deze breekpunten. 

1. Alle proces-kritische parameters moeten bij de eindkeuring per 
reinigingsproduct worden vermeld. Deze staan nu nog deels bij de 
acceptatie, maar horen daar niet thuis. De pH moet naast de anionen 
ook worden vermeld. Ook de toevoeging van materialen die gebruikt 
worden in het reinigingsproces, zoals ongebluste kalk of andere 
relevante toevoegingen" die kunnen leiden tot een verhoogde pH, 
moeten worden vermeld. 

Rijkswaterstaat Water, 
Verkeer en Leefomgeving 

Datum 
12 december 2017 

2. Bij de vooracceptatie wordt bij diverse materiaalstromen zoals RGKV, 
TAG of sorteerzeefzand een stoffenpakket A vermeld als zijnde 
voldoende. Bij de thermische reiniging worden diverse 
materiaalstromen gemengd met verontreinigde grond. Omdat bij de 
eindkeuring weer verwezen wordt naar de vooracceptatie gaat RWS 
niet akkoord. Bij de eindkeuring ontbreken dan partijspecifieke 
parameters, die naast de proces-kritische parameters gemeten 
moeten worden. Het meten van alleen stoffen uit pakket A gaat zowel 
tegen de Nota van toelichting van het Besluit bodemkwaliteit in als 
tegen artikel 4.5.1 Rbk stoffenpakket, waar het verplicht is stoffen te 
meten die boven de klassengrens Aw voorkomen, naast de zorgplicht 
voor stoffen die niet genormeerd zijn. 

3. Bij de eindkeuring wordt voor TGG verwezen naar het stoffenpakket A 
voor organische verbindingen als zijnde voldoende als de stoffen met 
een hoog kookpunt in lage mate aanwezig zijn. Dit is echter 
onvoldoende als de stoffen met een laag kookpunt duidelijk aanwezig 
zijn. Men mist dan bij de eindkeuring deze stoffen, die wel aanwezig 
zijn in de grond en kunnen leiden tot een andere beoordeling van de 
grond. 

4. Er wordt geen rekening gehouden met het specifieke andere 
uitlooggedrag van TGG, zeker wanneer contact met water mogelijk is. 
Vanwege de eerder genoemde problemen met grondwater en 
oppervlaktewater waarbij, naast de anionen e.d., ook de metalen de 
interventiewaarde overschrijden in het grondwater is gevraagd om ook 
alle metalen mee te meten bij de eindkeuring. Zowel qua 
samenstelling als uitloging. 

RWS BEDRUFSVERTROUWELIMC - 	 Pagina 2 van 3 



RWS BEDRUFSVERTROUWELIJK - 	 Rijkswaterstaat Water, 
Verkeer en Leefomgeving 

Datum 
12 december 2017 5. RWS wenst ook dat vermeld wordt op de formulieren wat het 

toepassingsgebied is, naast wat er allemaal in de TGG aanwezig is of is 
bijgemengd, zoals bijvoorbeeld TAG, sorteerzand en/of RGKV. 

6. Er zijn normen opgenomen in Protocol 7510 voor de anionen. Deze 
zijn niet wettelijk. Dit is onwenselijk, want op deze wijze kan de 
ontvanger/toepasser niet de gewenste zorgplicht in het gebied waar 
het reinigingsproduct wordt toegepast invullen, maar wordt deze 
opgelegd vanuit de BRL. Zorgplicht geldt zowel voor de producent als 
ontvanger, maar op deze wijze is dit eenzijdig ingevuld. 

Oproep 

De huidige concepttekst voor de herziening van de BRL 7510 houdt 
onvoldoende rekening met de belangen van eindgebruikers van gereinigde 
grond. Het huidige concept is een verbetering ten opzichte van de nu 
vigerende versie, maar nog teveel gericht op alleen de reinigingsbranche 
zelf. De aandacht voor partij- en proces-kritische parameters en de 
gebruikte toevoegingen en toepassingsgebieden van het eindproduct, zal 
de komende jaren alleen maar toenemen. De tekst zoals deze er nu ligt, 
dient dan ook op de in de breekpunten genoemde items aangevuld 
worden om tegemoet te kunnen komen aan redelijke eisen van afnemers 
in de markt. 
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