
- ILT 
februari 2018 13:44 

- ILT 

-ILT 
-ILT 

200 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

- ILT; 	 _z_111; 111111~ 
RE: Toepassing TGG in plas van ~vliet en te Bieiswillc) 
donderdag 15 februari 2018 13:51:27 

le hebt niets gemist. We zijn net gebeld door DCMR en die zijn een beetje in paniek door 
recente ontwikkelingen. 
DCMR wil graag vragen van de pers vcSár zijn en vraagt ons de lead nemen. Dit hebben 
we uiteraard afgehouden en eerst verwezen naariall. 
Laat onverlet dat de eerste signalen zorgwekken zijn. Vooral omdat ze via de 
voormalige partner van ATM (MvO) komen. 
DCMR heeft als hypothese dat in het waswater en/of in de gereinigde grond van ATM 
stoffen zitten die er niet in thuis horen. 
DCMR wil de toepassingen in Heenvliet en Bleiswijk onhold zetten en dat zal de pers 
triggeren. 
Omdat het TGG op veel meer plaatsen is/wordt toegepast voorziet met landelijke 
uitstraling. 
Van: 
Verzon i  e : 
Aan: 

On 	e 	 g - 
ILT; 111~11111 - ILT11.~11111. - ILT 
in plas TarTHMTMen ie en te els 

Nalto 

 

Missc en eb ik een mail over het hoofd gezien, maar over welke info van DCMR heb jij het? 
Ik kan onderstaande niet helemaal plaatsen... 
Groet, 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 15 februari 2018 13:41 
Aan: 	 Pdcmr.ni  

CC:III - ILT - ILT 

Onderwerp: Toepassing TGG in plas van Heenvliet (en te Bleiswijk) 
Urgentie: Hoog 
Beste
Hierbijileillst telefonisch beloofde mailtje. In de cc staan namen van enkele direct 
bij het ATM dossier betrokken ILT-collega's. 

!R doet voor de ILT de persvoorlichting en heeft ATM in haar dossier. Het lijkt mij 
is zij contact opneemt met jouw collega 	en verder bespreekt of en op welke 

wijze (inhoud en timing) persvoorlichting moet plaatsvinden nav de recente 
ontwikkelingen. 
Zoals aangeven betreft het een erg gevoelig dossier met landelijke uitstraling. In de 
deze week door ons aan ATM uitgebrachte (aangepaste) LOD wordt namelijk overwogen 
dat er in Heenvliet wordt gemonitoord en de informatie van DCMR plaatst dit in een 
geheel ander licht. 
Wil jij ons svp de informatie van de NVPG / Martens en van Oord ea sturen waaruit zou 
blijken dat de normen voor benzeen en andere aromaten warden overschreden in het 
Heenvliet toe te passen TGG? 
Wordt vervolgd!  





Van: 
Aan: 
Cc 	 Ja; 
Onderwerp: 	RE: Toepassing TGG in plas van Heervliet (en te Bleiswijk) 
Datum: 	donderdag 15 februari 2018 16:06:43 
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Hoi collega's, 
Niet om het vuurtje verder op te stoken maar 	heeft vanochtend in contacten 
met Waterschap Rivierenland nog een mogelijke casus opgediept die wellicht interessant 
is. De gegevens daarover krijgen we nog gemaild van het waterschap. Goed om te 
weten. 
(',raat 



202 

Van: 
Aan: 	 - 	 - ILT; 

Onderwerp: 	MI: beschikbare resultaten TGG op de Plas van Heenvliet - 
Datum: 	donderdag 15 februari 2018 14:22:51 
Bijlagen: 	Plas van Heenvliet nieuwe irvichten geleverde TTG van ATM 31jan18.pdf 

Plas van Heenvliet monitoring toepassing ATM-grond fase2 oom 26jan18.pdf 
Plas van Heenvliet tussenresultaten vo thermisch gereinigde grond ATM 8feb18,pdf 

Collega's, 
Bijgaand de zojuist van DCMR ontvangen informatie. 

kijk jij er inhoudelijk naar? 
cc 	: Wil jij svp even afstemmen met 	van DCMR? 

Met vriendelijke groet, 

----Gors ronkelil bericht----- 
Van: 
Verzonden: donderda 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: beschikbare resultaten TGG op de Plas van Heenvliet - 

Bestel.' 

Gezien alle twijfels over de kwaliteit van de ATM-grond heeft de Combinatie Plas van Heenvliet zelf al 
besloten de melding voor de 2e fase op te schorten. Inmiddels is nu wel duidelijk dat de ATM-grond niet 
voldoet aan de normeisen van het Bbk/Rbk m.b.t tot vluchtige aromaten en/of benzeen. De resultaten van de 
PFAS-resultaten zijn nog niet binnen; de lab's worden overvoerd met monsters uit de regio's Dordrecht en 
Eindhoven. Ik heb het voorlopige rapport bij deze mail gevoegd. 

Er is ook een concept-monitoringsplan beschikbaar voor de Ie en 2e fase; ook dit heb ik bij deze mail gevoegd. 
Maar zoals gezegd, de 2e fase is voor onbepaalde tijd opgeschort. 

Onze communicatie medewerker is 
@dcnir nl 

Met vriendelijke groet, 

15 februari 2018 14:10 
- ILT; 
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Combinatie 
Plas van Heenvliet 

OCMR Milieudienst Rijnrnond 
T.a.v. 
Paralle weg 
3112 NA Schiedam 

Brief tevens per post verzonden 

Combinatie Plas van Heenvliet 

Damweg 50 
Postbus 326 
4900 AH OOSTERHOUT 
Telefoon 	0162 - 47 47 47 
Telefax 	0162 47 47 48 
E-mail 	info@mvogroep.n1 
Internet 	www.mvogroep.n1 
Rabobank 	NL81.RAB0.013.98.30.790 
Btw-nummer NL007828445B01 
Handelsregister Breda nr. 20050564 

Oosterhout, 31 januari 2018 

Betreft: (Mogelijke nieuwe) inzichtengeleverd TGG (ATM) te Beenv liet 

Geachte WIM 

In 2017 is door de Combinatie Plas van Heenvliet VOF (PvH) circa 200.000 ton thermisch gereinigde 
grond (TM) toegepast in het kader van de herinrichting van de Plas. De partij is conform het Besluit 
Bodemkwaliteit gemeld bij DCMR en vanwege onze zorgplicht is cr in samenspraak niet DCMR een 
monitoringsplan opgesteld waarbij met regelmaat het mogelijke uitlooggedrag van de partij TGG 
wordt gecontroleerd. 

O maanda ► 22 'anuari 2018 heeft er overleg plaatsgevonden tussen 	 (Sweco) — 
Plas van Heenvliet) en u (DCMR). Doel van it gespre • was tweele, 

het eva ueren van fase 1: monitoring toepassing TGG (ATM) t.b.v. herinrichting Plas van 
Heenvliet. 	• 
2: het bespreken van een (mogelijke) fase 2. 

Na dit overleg hebben ons op donderdag 25 januari 2018 geluiden bereikt over de mogelijke 
aanwezigheid van vluchtige verbindingen in de TGG afkomstig van ATM. Daarnaast zijn er vorige 
week berichten in de media verschenen over de aanwezigheid van GenX in het afvalwater van ATM. 

In verband met bovengenoemde berichten heeft PVI-1 besloten de beoogde toe te passen partij TGG 
(fase 2), gelegen op de opslaglocatie in Moerdijk, indicatief te onderzoeken op de aanwezigheid van 
vluchtige stoffen. Dit indicatieve onderzoek is op 26 januari 2018 uitgevoerd. Op basis van de 
Voorlopige uitslag, kunnen we vaststellen dat er verschillende vluchtige verbindingen verhoogd 
voorkomen in de karetten& partij TGG. Het gaat hierbij om o.a. Benzeen, Tolueen en (som) 
aromatische oplosmiddelen. 

De bevindingen zijn voor PVH aanleiding proactief te handelen en vooralsnog af te zien van het 
toepassen van TGG in een tweede fase. 

40,1k barn AnXell 	 Van Oord 
Martens en Van Oord 	 Baskalis 	Marine ingenuity 



Combinatie 
Plas van Heenvliet 

Als gevolg van deze ontwikkeling is bij PVH de vraag opgekomen of deze vluchtige stoffen mogelijk 
ook in de geleverde partij van fase 1 aanwezig zouden kunnen zijn. 
Om hier zekerheid over te krijgen is PvH voornemens een bodemonderzoek uit te laten voeren op de 
reeds toegepaste partij (fase 1) te Heenvliet. Hiertoe zal een onafhankelijk erkend milieuadviesbureau 
(Tritium) de grond bemonsteren en door een geaccrediteerd laboratorium onderzoeken op een 
uitgebreid analysepakket, dat is vastgesteld op basis van de recente berichtgeving, en de vergunning 
van ATM. in de bijlage vindt u ons onderzoeksplan. 

In lijn met de communicatie aangaande fase 1, zullen wij ook de resultaten van deze (aanvullende) 
onderzoeken met ti delen en bespreken. 

Hopende u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 
Combinatie Plas van Heenvliet 

Raad van Bestuur Combinatie Plas van Heenvliet 

Martens en Van Oord 

cis 
Boskalis Van Oord airay 

Marine ingenuity 

-10 bam 
w„; 



Damweg 50 
4905 BS OOSTERHOUT 

Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. TRITIUM PRINSENBEEK 
Groenstraat 27 

4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 

Tritiu ADVIES 

TRITIUM NUENEN * 
Gulberg 35 

5674 TE Nuenen 
T. 040.29 51 951 

Per e-mail 

Vestiging, datum 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

Gecontroleerd door 

Betreft 

egaMCimvooroep.nI 

: Nuenen, 31 januari 2018 
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: 	offerte verkennend bodemonderzoek Pias ven Heenvliet te Zwertewael  

TRITIUM NEER » 
Steeg 27 

6086 E.1 Neer 
T. 0475.49 81 50 

TRITIUM ARKEL SP 

Vlietskade 1509 
4241 WH Arkel 

T. 0183.71 20 80 

E. Infoetribum.n1 
I. www.tritiumadvies.n1 

Geachte 

Naar aanleiding van uw aanvraag van 29 januari 2018 ontvangt u hierbij onze offerte voor de 
uitvoering van een verkennend bodemonderzoek op de locatie Plas van Heenvliet te Zwartewaal. 

In deze revisieversie van de offerte zijn de kosten van de analyses opgenomen. 

Aanleiding voor het onderzoek is het verzoek van de opdrachtgever om de kwaliteit van reeds 
toegepaste thermisch gereinigde grond te verifiëren. 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond op basis 
van parameters buiten het standaard analysepakket voor grondparameters. 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan 
als onafhankelijk onderzoeksbureau. 

Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen ter plaatse van de Plas van Heenvliet te Zwartewaal en heelt een 
oppervlakte van circa 8,34 ha. De locatie is momenteel onbebouwd en braakliggend en is 
momenteel In gebruik als groenvoorziening. Op de onderzoekslocatie is thermisch gereinigde grond 
(TGG) toegepast als bodem. In totaal is circa 200.000 ton grond toegepast (circa 111.111 m3). De 
gemiddelde laagdikte bedraagt circa 1,4 m. De grond is gedeeltelijk afgewerkt niet een laag klei. 

De opdrachtgever heeft op 29 januari 2018 aangegeven dat het te onderzoeken materiaal conform 
BRL 7510 geproduceerd is door Afval Terminal Moerdijk (ATM) en bestaat uit TGG. 

1801/193/DH-off versie A 
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Tritiu ADVIES 

Historische gegevens 
In de navolgende tabel is een overzicht opgenomen van de het eerder op de locatie uitgevoerde 
onderzoek. 

Tabel 1: eerder uitgevoerd onderzoek. 

1. 	Tussentijdse resultaten partijkeuring 	Plas van Heenvliet 
Zwartewaal  

-Tritium Advies 
13,V. 

10 augustus 
2017 

1707/150/RK-01, 
versie 0 

Onderstaand is een overzicht weergegeven van de voor onderhavig onderzoek van belang zijnde 
resultaten. Voor een volledig overzicht van de resultaten wordt verwezen naar de desbetreffende 
rapportage. 

Ad 1 

Aanleiding voor het onderzoek was een persbericht van het Waterschap Vallei en Veluwe van 24 
juli 2017 waarin de toepassing van TGG niet werd aanvaard vanwege hoge concentraties zouten In 
het materiaal. Doel van het onderzoek was het verifiëren van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
partij. 

Voor het onderzoek zijn ter plaatse van de onderhavige onderzoekslocatie negen (deel)partijen 
TGG onderzocht, met een totale omvang van 50.960 m3  (84.080 ton). Volgens de tussentijdse 
resultaten voldoen de negen (deel)partijen op basis van analyses uit het standaard analysepakket 
voor grondparameters (A-pakket) aan de normen voor Industrie" grond. 

De aangetoonde concentraties van de onderzochte parameters buiten het standaard analysepakket 
zijn weergegeven in de navolgende tabel. 

Tabel 2: aanvullende parameters eerder onderzoeklij. 
parameter 	 partij 

stikstof 	(g/kg d.s.)  

1 	2 

0,15 	<10  

3 	4 	5 	6 	7 	6 

0,16 	0,17 	0,14 	0,12 	0,14 	0,26 	0,18 

sulfaat 	(mg/kg d.$)  9.710 	7.220  7.200 3.490 4.270 10.200 7.760 4.590 6.780 

fluoride 	(mg/kg d.s.) 
	

15 

15 

calcium 	(mg/kg d.s.) 
	

40.000 

kalium 	(mg/kg d.s.) 
	

2.300 

strontium 	(mg/kg d.s.)' 
	

95 

bromide)) 	(mg/kg d.s.) 
	

73,5 

chloridei) 	(mg/kg d.s.) 
	

605 

cyanide vrij 	(mg/kg d.s.) 	<2,0 

cyanide totaal 	(mg/kg d.s.) 	<3,0 

Opmerking bij de tabel: 

1) betreft het gemiddelde van 2 meetwaarden. 
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12 15 16 12 <10 17 12 17 

boor 	(mg/kg d.s.) 14 

45.000 

2.200 

110 

<3,0 

<2,0 

66,5 

555 

50.000 69.000 

2.000 	2.200 

<2,0 

<3,0 

515 

100 

100 

14 

<2,0 

<3,0 

405 

110 

44 

15 

35.000 

3.000 

<2,0 

<3,0 

47,5 

450 

110 

20 

37.000 

2.700 

<2,0 

<3,0 

56,5 

450 

110 

21 18 

34.000 

2.400 

94 

<3,0 

<2,0 

39,5 

405 

20 

44.000 

2.700 

100 

<3,0 

<2,0 

65,5 

545 

15 

40.000 

2.900 

110 

<2,0 

<3,0 

77,5 

500 



Tritiu ADVIES 

Opgemerkt wordt dat de rapportage geen erkende kwaliteitsverklaring is conform het Besluit 
bodemkwaliteit maar uitsluitend een tussentijds overzicht van resultaten geeft. Na afronding van 
de kolomproeven zou nog een volledige rapportage worden opgesteld. 

Uit het analysecertificaat (certificaat 675199) van de kolomproeven blijkt dat diverse metalen en 
anionen uitloging vertonen. Op verzoek van de opdrachtgever is echter geen eindrapportage van 
het onderzoek opgesteld, 

Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens bestaat het vermoeden bij de opdrachtgever dat de te 
onderzoeken grond verontreinigd is met een groot scala aan verschillende stoffen buiten het 
standaardanalysepakket NEN 54740 voor grondparameters. De locatie wordt daarom als verdacht 
beschouwd hiervoor. Ook wordt verwacht dat een eventuele verontreiniging heterogeen over de 
locatie is verdeeld. 

Onderzoeksstrategie 

Voor het verifiëren van de milieuhygiënische kwaliteit van de reeds toegepaste grond wordt deze 
onderzocht conform de NEN 5740 (april 2016, "Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
bodem en grond"). Hierbij wordt de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een 
heterogeen verdeelde verontreiniging gehanteerd (VED-HE-NL). 

Gelet op het kader van het onderzoek worden een vooronderzoek conform NEN5725 en onderzoek 
van het grondwater vooralsnog achterwege gelaten. 

Inventarisatie gegevens 
Gezien de aanleiding en doel van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de door de 
opdrachtgever aangeleverde gegevens. Voorts wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever váór 
uitvoering van de werkzaamheden het productcertificaat van de reeds toegepaste TGG aanlevert. 
De gegevens van het productcertificaat zullen worden opgenomen in de rapportage van het 
bodemonderzoek. 

Veldwerk en chemische analyses 
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 (versie 5, 12 
december 2013) conform protocol 2001 (versie 3.2, 12 december 2013). 

De boringen worden met een machinale boorstelling door een erkend bedrijf uitgevoerd onder 
certificaat SIKB 2100 (versie 3.3, 16 april 2015) conform protocol 2101 (versie 3.3, 16 april 2015) 
van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. 

In aanvulling op de strategie VED-HE-NL worden de boordieptes aangepast aan de werkelijke 
laagdikte van de reeds toegepaste thermisch gereinigde grond (op basis van zintuigelijke 
waarnemingen tijdens het boren). Een overzicht van de te verrichten werkzaamheden is 
weergegeven in de navolgende tabel. 
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Voorwaarden 

Op voorliggende offerte zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
• De voorliggende offerte heeft een geldigheidsduur van 3 maanden na dagtekening. 
• Tenzij expliciet vermeld In de offerte, zijn legeskosten en kosten voor het doorboren van beton-

of asfaltverhardingen niet in de offerteprijs inbegrepen. 
• Indien In de grond puin of andere obstakels worden aangetroffen waardoor de normale 

boorwerkzaamheden worden belemmerd, zullen de hiermee samenhangende extra kosten in 
rekening worden gebracht op basis van werkelijk gemaakte kosten. 

• Binnen de offerte is ruimte voor advies en overleg met een maximum van 1 uur. 
• De opdrachtgever draagt zorg voor toestemming tot het betreden van het terrein. 
• De opdrachtgever geeft de ligging aan van kabels en leidingen of andere objecten die door de 

veldwerkzaamheden niet beschadigd mogen worden. Tritium Advies B.V. Is daarmee niet 
aansprakelijk voor eventuele schade aan kabels, leidingen of andere objecten. 

• Tritium Advies B.V, hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor haar facturen. 

Op al onze diensten zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden (versiedatum 1 juli 2017) van 
toepassing zoals bijgeleverd. Tevens Is van toepassing de 'Regeling van de verhouding tussen 
opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau' (RVOI; versie 2001). Van de regeling is een 
exemplaar ter inzage op ons kantoor aanwezig. Op verzoek wordt u een kopie van de regeling 
toegezonden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. Uiteraard zijn wij 
bereid dit voorstel voor u toe te lichten. Voor opdrachtverstrekking vragen wij u één exemplaar van 
deze offerte ondertekend aan ons retour te zenden. 

Met vriendelijke groet, 

Tritium Advies B.V. 

Dit document Is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De Inhoud is aantoonbaar gecontroleerd 
en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen 
en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies BV. 

Ondertekening voor akkoord door opdrachtgever 

Datum: 
Naam: 

Handtekening: 

1801/193/DH-off versie A 

pagina 5 van 5 



Tabel 3: strategie verkennend bodemonderzoek. 
strategie» 	omschrijving 

reeds toegepaste TGG 

boorwerk 	analyses» 

(m-mv) 	grond 

8,34 ha 112 x (circa 1,5) 19 x specifiek analysepakket 

1 x kolomproef, eluaatanalyse 

1 x schudproef, eluaatanalyse  

VED-HE-NL 

Tabel 4: kosten  bodemonderzoek. 
werkzaamheden exdiásolef TW 

uitvoering veldwerk, projectcol rdinatie en rapportage 

(chemische) analyses 

totaal «duld« BTW  

totaal inclusief BTW 

opmerkingen bij de tabel: 
1) verklaring strategie: 

VED-HE-NL 	onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 
verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig. 

2) verklaring analyses: 
specifiek analysepakket: analysepakket opgesteld door de opdrachtgever, bestaande uit: 

droge stof, organische stof, fractie < 2 pm, calciet, pH, standaardpakket voor 9 zware metalen, 
TI, Al, Ag, Be, Fe, Sb, Se, V, B, U en P, vluchtige aromaten, minerale olie, 
organochloorbestrijclingsmiddelen, PCB, PAK, Cl, Br, SO4, chloorfenolen, organotin verbindingen, 
dioxines, vluchtige chloorkoolwaterstoffen, dichloormethaan, 1,2-dichloorethaan, magnesium, 
calcium, cyanide, EOX, fenolen, gebromeerde, difenylethers, Gen-x, PFOA, PFOS lineair PFOS 
vertakt en PER-fluor verbindingen. 

De grondmonsters worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium en indien mogelijk 
conform AS3000 voorbewerkt. 

Rapportage 
De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een rapport, dat digitaal in pdf formaat 
naar u zal worden verstuurd binnen 2 weken na afronding van het veldwerk. Hierbij wordt 
opgemerkt dat niet-genormeerde stoffen niet zullen warden getoetst. 

Kosten 

Onderstaand zijn de kosten van de in de voorliggende offerte beschreven werkzaamheden 
weergegeven. 

De kosten zullen in twee termijnen worden gefactureerd: 50% bij opdrachtverlening en 50% bij 
levering van de rapportage. 

Aanvullende werkzaamheden die meerkosten met zich meebrengen zullen uitsluitend worden 
uitgevoerd na uw uitdrukkelijke toestemming. 
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Notitie 
Onderwerp: Toepassing thermisch gereinigde grond Plas van Heenvliet — fase 2 
Projectnummer 358492 
Referen ienummer: SWNL XX 	 CONCEPT 
Datum: 26-01-2018 

1 	Inleiding 

1.1 	Aanleiding 
Fase 1 van de toepassing van thermisch gereinigde grond (TGG) op de oevers van de Plas 
van Heenvliet is gerealiseerd in de periode juli — december 2017. Dit maakt onderdeel uit 
van de grootschalige bodemtoepassing "herinrichting Plas van Heenvliet (inclusief oevers)". 
In totaal is ca. 200.000 ton toegepast, hoofdzakelijk aan de noord- en oostkant van de Plas. 
De melding cf. het Besluit bodemkwaliteit is hiervoor in juni 2017 gedaan en deze melding is 
voorzien van een onderbouwing met het oog op het voldoen aan de zorgplicht'. Zoals 
destijds aangekondigd wil de initiatiefnemer, de Combinatie Plas van Heenvliet, ook op 
korte termijn de herinrichting van de zuidelijke oevers afronden. Hiervoor is ca. 100.000 m3  
grond nodig. Het heeft de voorkeur om daarvoor wederom TGG te gebruiken. Rekening 
houdend met het hoge soortelijk gewicht van TGG wordt in deze fase 2 maximaal ca. 
200.000 TGG toegepast. In bijlage 1 is schetsmatig aangegeven waar de toepassingen in 
de fasen 1 en 2 plaatsvinden. NB: het plaatje is niet volledig correct` dit dit wordt in de 
volgende versie gecorrigeerd.,  

Rondom de toepassing in fase 1 zijn veel metingen uitgevoerd: 
• Het toegepaste materiaal is aan de hand van 9 duplo-metingen onderzocht. Naast de 

standaard parameters zijn ook de gehalten van de anionen chloride, bromide en sulfaat 
bepaald en is uitloogonderzoek uitgevoerd. Het is gebleken dat de metingen 
overeenkwamen met de op de grondbewijzen vermelde samenstellingswaarden. 

• Gedurende de toepassing in fase 1 is een maandelijkse monitoring uitgevoerd naar de 
effecten op het grond- en oppervlaktewater en de bodem onder de toepassing. De 
resultaten van de monitoring zijn in januari 2018 gerapporteerde en besproken met 
DCMR. Bij deze monitoring (juli — december 2017) is uitsluitend aandacht besteed aan 
enerzijds de anionen chloride, bromide en sulfaat (vanaf het begin) en anderzijds 
molybdeen (vanaf september 2017). Molybdeen is later aan de monitoring toegevoegd 
in verband met de geconstateerde verhoogde uitloging3. Met DCMR is afgesproken dat 
de monitoring van de meetpunten rond fase 1 gecontinueerd zal worden in 2018. 

De reden dat er geen andere parameters zijn onderzocht volgt uit het feit dat de 
geproduceerde TGG maandelijks wordt gecontroleerd (cf. BRL 9335, protocol 9335-2). 
Daaruit blijkt dat vrijwel alle organische stoffen, zoals minerale olie, PAK en 
organochloorverbindingen, uit het materiaal zijn verdwenen (als gevolg van het thermisch 

1  Sweco Nederland B.V., juni 2017. Toepassing van thermisch gereinigde grond. 
Grootschalige bodemtoepassing herinrichting Plas van Heenvliet — onderzoek in het kader 
van de zorgplicht. 
2  Sweco Nederland B.V., januari 2018. Rapportage aanvullende monitoring. 
3  Onderzoek Tritium en analysecertificaten Al-west, september 2017 



proces) en dat de gehalten aan zware metalen voldoen aan de maximale waarden voor de 
klasse industrie en aan de emissietoetswaarden. 

1.2 	Doelstelling 
Over het opstellen van deze notitie is op 22 januari 2018 overleg gevoerd met DCMR. Het 
doel van deze notitie is: aantonen dat de toepassing in fase 2 voldoet aan de zorgplicht. 
Daartoe worden de volgende punten uitgewerkt: 
• welke monitoring wordt uitgevoerd?; 
• welke actiewaarden worden gehanteerd?; 
• welke maatregelen kunnen worden genomen als in het onverhoopte geval 

overschrijding van de actiewaarden wordt geconstateerd? 

Er zijn in dit stadium geen modelberekeningen uitgevoerd. Op basis van de meetresultaten 
rondom fase 1 doen we extrapolaties naar de gevolgen van de toepassing in fase 2. 

2 	Uitgangspunten 

In bijlage 1 is schematisch aangegeven waar de toepassing van TGG op de oevers van de 
Plas van Heenvliet plaatsvindt. 

Het toe te passen materiaal in fase 2 is afkomstig van de TOP-Moerdijk en heeft deels een 
andere samenstelling dan het in fase 1 toegepaste materiaal. Dit is te verklaren doordat het 
op de TOP opgeslagen thermisch gereinigd materiaal ten dele "ouder" is (productiedatum 
eind 2015 — begin 2016) - toen was het productieproces nog niet aangepast ter beperking 
van de gehalten aan anionen. Op de TOP is momenteel ca. 270.000 ton aanwezig; hiervan 
is ca. 210.000 ton "oud" materiaal en 60.000 ton van recenter datum. Voor deze laatste 
hoeveelheid geldt dat de samenstelling grotendeels lijkt op die van het inmiddels toegepaste 
materiaal in fase 1. Voor de samenstelling van het materiaal op de TOP is gebruik gemaakt 
van de volgende gegevens: 
• "oud" materiaal: de in eigen beheer door ATM gemeten waarden van de anionen en Mo. 

Het betreft twee eigen metingen van ATM gedurende het productieproces, die dus niet 
afkomstig zijn van de grondbewijzen (in die periode werden de anionen nog niet 
routinematig gemeten door Euroteam ten behoeve van steekproefkeuringen). 

• nieuw materiaal: deze waarden zijn de gemiddelde gehalten uit de grondbewijzen (vier 
stuks). Voor deze grondbewijzen geldt, dat de anionen wel zijn gemeten. 

Opgemerkt wordt dat de "oude" en de recent aangebrachte partijen op de TOP niet 
eenvoudig te scheiden zijn. Om deze reden wordt gewerkt met de (gewogen) gemiddelde 
samenstelling van het thermisch gereinigde materiaal op de TOP. In tabel 1 staan de 
kentallen van de toepassingen in de fasen 1 en 2. 

Uit tabel 1 blijkt dat er (met uitzondering van sulfaat) verschillen bestaan tussen het 
inmiddels toegepaste materiaal en het materiaal dat op de TOP Moerdijk aanwezig is. De 
gehalten van de anionen chloride en bromide in het materiaal op de TOP zijn een factor 2-3 
hoger dan het inmiddels toegepaste materiaal en dat van molybdeen ruim een factor 2 
lager. 



Tabel 1: Kentallen van de toepassing (alle gehalten in mg/kg, tenzij anders vermeld). 
Parameter 	Gehalten in 	Gemiddelde in 	Berekende worst case 	Maximaal gemeten verhoging 

model 	de toepassing 	toename in opp. water (mg/1) 	to.v. 0-situatie (mg/1) 
FASE 1 
Cl 
Br 
SO4  
Mo 
FASE 2 
Cl 
Br 
SO4  
Mo  

300 	 492 	 22 
75 	 64 	 5,4 

6500 	 6802 	 471 
- ,5,5 	 0,4 

1194 
	

87 
199 
	

14,4 
6759 
	

490 
2,2 
	

0,16 

20 
0,5 
50 

1  voor Mo is geen nulsituatie bekend 

Bij het onderzoek naar het voldoen van de zorgplicht hebben wij nadrukkelijk gebruik 
gemaakt van de resultaten van fase 1; in plaats van nieuwe modelberekeningen uitvoeren is 
ervoor gekozen om de bevindingen van fase 1 naar fase 2 te extrapoleren. 

3 	Extrapolatie naar fase 2 

3.1 	Oppervlaktewater 
Op twee manieren kijken we naar de effecten op het oppervlaktewater: 
1. op basis van de actuele metingen uit de tweede helft van 2017. 
2. op basis van de langjarige trend. 

Ad. 1. Voor fase 1 geldt dat voor alle stoffen de verhoging van de concentratie in het 
oppervlaktewater lager dan rekenkundig is voorspeld (worst case - dit geldt ook voor 
chloride: de maximaal gemeten verhoging in de Plas — 20 mgli — komt weliswaar overeen 
met de worst case toename, maar bij de berekening was rekening gehouden met 300 mg/kg 
in de TGG, terwijl uiteindelijk 492 mg/kg aangeboden is). 
De betekenis hiervan is dat: 
• de uit het RIVM rapport afkomstige retardatiewaarden mogelijk te laag zijn (de stoffen 

zijn minder mobiel dan aangenomen). 
• de uitloging plaatsvindt over een groter tijdvak dan voorspeld. 
• de concentraties in het oppervlaktewater van chloride en bromide zullen gedurende de 

toepassing in fase 2 in dezelfde orde van grootte liggen als in fase 1, of hoger zijn 
(maximaal een factor 2). Voor molybdeen verwachten we geen meetbaar effect in het 
oppervlaktewater. 

Dit betekent dat bij de toepassing van ca. 200.000 ton in fase 2 in het oppervlaktewater 
enigszins grotere concentratiestijgingen zijn te verwachten dan die zijn opgetreden in fase 
1, met name voor chloride. Het is de verwachting dat deze verhoogde concentraties redelijk 
snel "uitdempen", zoals ook in fase 1 is geconstateerd. 



~-Ec Pomp 
..••••Ec Steiger 
--*—Ec Sloot 
	Lineair (Ec Steiger) 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

Ad 2. In onderstaande figuur 1 staat het verloop van de geleidbaarheid gedurende de gehele 
monitoringperiode (2007 - 2017). Aan het begin van de herinrichting bedroeg de 
chlorideconcentratie 800 - 1.000 mg/I. Gedurende de tweede helft van 2017 is de daling 
gestagneerd. De verhoging ten opzichte van de trendlijn is maximaal ca. 150 uS/cm4. Dit zou 
overeen kunnen komen met een verhoging van de chloride concentratie van maximaal ca. 50 
mg/I. De maximaal gemeten verhoging ten opzichte van de nulsituatie (voorjaar 2017) 
bedraagt echter slechts ca. 20 mg/I. Twee aspecten spelen hierbij een rol: 1. andere anionen 
dragen bij aan de toename van de Ec (met name sulfaat) en 2. er is ook sprake van een 
natuurlijke variatie van het zoutgehalte in de Plas van Heenvliet (enkele tientallen mg/1). 

Ec in µS/cm sinds 2007 

1500 	  1 
0 	50 	100 	150 

Figuur 1: Verloop van de geleidbaarheid van het oppervlaktewater in de Plas van Heenvliet gedurende 
de gehele monitoring periode (2007 - heden). 

Afronding 
Op basis van de kennis omtrent de (grond)waterhuishouding in en om de Plas5  is de 
verwachting voor de komende periode dat de langzame verzoeting van de Plas wordt 
gecontinueerd. De redenen hiervoor zijn: 
• De weerstand tegen de intreding van zout grondwater vanuit het Hartelkanaal en de 

diepere ondergrond neemt nog steeds toe naarmate het toegepaste pakket dikker 
wordt. 

• Door de jaarlijkse afvoer van het oppervlaktewater naar het Kanaal door Voorne 
verdwijnt een deel van de zoutlast uit het watersysteem Plas van Heenvliet. 

4  ilttn://v,-,,,,,,,,.rnx-sys...ms.n1(oF;r1 Voor verdund zeewater geldt de vol!:lencle retate.: 

Sweco Nederland B.V., januari 2017. Plas van Heenvliet jaarrapportage grond- en 
oppervlaktewater 2017. 



• Regenwater is de belangrijkste watertoevoer voor de Plas en draagt bij aan 
verdergaande verzoeting. 

3.2 	Grondwater 
Voor de anionen geldt dat in het freatisch grondwater ter plaatse van de toepassing de 
concentraties direct na toepassing (snel) afnemen. De maximaal gemeten concentraties, die 
voor chloride en bromide in fase 1 zijn aangetroffen, zijn hoger dan de concentraties in het 
freatisch grondwater op het referentiemeetpunt (peilbuis 4). Ze zijn echter lager dan de 
gemeten waarden in het eerste en tweede watervoerend pakket (vanuit het bestuderen van 
de waterhuishouding in en om de Plas is bekend dat het water vanuit het eerste en het 
tweede watervoerend pakket opkwelt). Voor sulfaat ligt de situatie iets gecompliceerder, 
omdat hier ook redoxomzettingen een rol spelen: na verloop van tijd is een groot deel van 
het sulfaat omgezet in (vrijwel onoplosbare) sulfides. 
Met betrekking tot fase 2 verwachten we het volgende: 
• Kort na toepassing: hogere gehalten aan anionen in het freatisch grondwater dan in 

fase 1. De hoogte van de initiële concentraties in het freatisch grondwater liggen 
vermoedelijk tijdelijk hoger zijn dan de achtergrondconcentraties in het tweede 
watervoerend pakket. Voor sulfaat is deze vergelijking niet geheel zuiver, omdat in het 
tweede watervoerend pakket onder vrijwel zuurstofloze omstandigheden suifidevorming 
plaatsvindt. Het uitredend uit de TGG bevat nog wel zuurstof, en dus ook sulfaat; er 
gaat enige tijd overheen gaat voordat een substantieel deel van het sulfaat is omgezet 
naar sulfide. 

• Binnen een half jaar tot een jaar dalen de concentraties tot het concentratieniveau van 
het eerste watervoerend pakket en vervolgens een geleidelijke verdere daling. 

Gezien de lagere Mo-gehalten in het uitgangsmateriaal in fase 2 verwachten we lagere 
concentraties in het grondwater dan in peilbuis 17. 

4 	Monitoring 

Het voortzetten van de monitoring ziet er als volgt uit, zie tabel 2. Voor de duidelijkheid is 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds het voorzetten van monitoring gericht op fase 1 en 
de toevoeging ten behoeve van fase 2. De ligging van de monitoringpunten is aangegeven 
in bijlage 2. 

Tabel 2: overzicht van de uit te voeren monitoring In 208. 
Aantal Naam 	Frequentie Pakket.' 

FASE 1 
Oppervlaktewater 
Grondwater 
Bodem 
FASE 2 

2 	Steiger, oost 
2 	42.17 
1 	Tpv 17  

Maandelijks 	Cl, Br, SO4, Mo 
Maandelijks 	Cl, Br, SO4, Ma 
leder kwartaal Cl, Br, 304, zware metalen + Mo 

Oppervlaktewater 	1 	West 	Maandelijks 	Cl, Br, SO4. Mo 
Grondwater 	2 	18-1, 18-2 	Maandelijks 	Cl, Br, SO4, Ma 
Bodem 	 2 	Tpv 18-1, 18-2 leder kwartaal Cl, Br. SO4, zware metalen + Mo 
': naast de laboratoriumanalyses worden in het veld de volgende parameters gemeten: Ec, pH, temperatuur en 02  
2: pel buis 4 geldt al sinds het begin van de herinrichting als referentiepeilbuis voor de gehete locatie_ 



De eerste meting in 2018 (begin februari) dient voor het freatisch grondwater ter plaatse van 
de pieren als nulmeting. Deze meting vindt dus plaats voordat de toepassing van fase 2 
start. 

In tabel 3 staan de resultaten van de nulmeting in grond- en oppervlaktewater, zoals die 
voor fase 1 zijn vastgestelde. Voor Mo is geen nulmeting gedaan. Deze meting is later 
toegevoegd. In de periode september — december 2017 zijn concentratie tussen ca. 10 en 
15 pg/I gemeten in de Plas. 

Tabel 3: Nulmeting. Gemiddelde samenstelling grond- en oppervlaktewater Plas van Heenvliet 
— voor jaar 2017 (afgeronde waarden, alle concentraties in mg/l).  

Freatisch 	Grondwater 1' 	Grondwater 2' 	Oppervlaktewater 
grondwater 	 wvp 	 wvp  

Chloride 	 450 	 1450 	 3000 	 480 
Bromide 	 1,8 	 5 	 11 	 1,8 
Sulfaat 	 <0.6 	 2,5 	 <0,6 	 230 

5 	Actiewaarden 

De meetresultaten van fase 1 zijn in de volgende context bekeken en geëvalueerd: 
1. Vaststellen concentratiestijgingen ten opzichte van de nulmetingen. 
2. Vergelijking van de gemeten waarden met de resultaten van de 

modelberekeningen. 

In hoofdstuk 2 werd reeds aangegeven dat de gemeten waarden globaal in lijn waren met 
de van te voren berekende waarden: in het algemeen werden waarden in dezelfde orde van 
grootte aangetroffen (met uitzondering van sulfaat in het freatisch grondwater. Dit is het 
gevolg van het niet-meenemen van redoxreacties in de modelberekeningen). 

Deze werkwijze binnen fase 1 heeft derhalve niet geleid tot onvoorspelde of ontoelaatbare 
veranderingen in de milieukwaliteit. Nu de toe te passen hoeveelheid TGG globaal 
verdubbelt, wil DCMR graag dat er actiewaarden worden afgesproken. De werking van de 
actiewaarden is als volgt: 

Als een actiewaarden door een bepaalde stof in een bepaald compartiment wordt 
overschreden, wordt binnen een week (gedurende de periode dat er TGG wordt 
toegepast) of binnen twee weken (in de periode erna) de meting herhaald (met 
behulp van een spoedanalyse). Indien deze meting het eerdere resultaat bevestigt, 
wordt op dezelfde wijze een derde meting uitgevoerd. Indien alle drie metingen 
overschrijdingen van de actiewaarde te zien geven, wordt in overleg met DCMR 
bepaald of en zo ja welke interventiemaatregelen worden ingezet ter bestrijding van 
de verdere onacceptabele verspreiding van de stoffen in het grond- en 
oppervlaktewater in en om de Plas van Heenvliet. Indien de vervolgmeting geen 
normoverschrijding laat zien, wordt doorgegaan met het monitoringprogramma van 
tabel 2. 

6  Sweco Nederland B.V., juli 2017. Aanvullend onderzoek grond- en 
oppervlaktewaterkwaliteit Plas van Heenvliet. 



In tabel 4 staan de actiewaarden voor fase 2 van het toepassen van TGG bij de 
herinrichting van de oevers van de Plas van Heenvliet vermeld. Deze actiewaarden zijn tot 
stand gekomen in overleg met DCMR 

In het volgende hoofdstuk is globaal aangegeven aan welke interventiemogelijkheden wordt 
gedacht. 



Tabel 4: Actiewaarden voor het grond- en oppervlaktewater toepassing TGG fase 2. 
Actiewaarde / norm 	 Verwijzingi 

eenheid 	opp.water 	grondwater 	opp.water 	grondwater 
Chloride 	mg/I 
	

570 
	

3.000 	worst case 	2e wvp 
Bromide 	mg/I 
	

8 
	

15 
	

MTR-eco 	r wvp 
Sulfaat 	mg/I 
	

550 
	

1.000 	worst case 	Pb 17 
Molybdeen ug/I 	136 

	
155 
	

JG-MKE T-waarde 

Range PvH 2017 
opp.water 	grondwater 

	

400-500 	540-1.090 

	

1,6-2,3 	2,3-4.0 

	

190-280 	6-920 

	

8.8-17 	18-93 
1: de basis voor de voorgestelde normen is deels vanuit geldende normen en deels praktisch ingestoken: 
• Voor Ma zijn de jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (Kader Richtlijn Water) en de tussenwaarde gebruikt. 
• Voor bromide geldt in oppervlaktewater het maximaal toelaatbaar risico voor het ecosysteem. 
• Aangezien er geen normen voor chloride en sulfaat gelden voor een van nature brak oppervlaktewatersysteem en er bovendien geen sprake 

is van toxiciteit voor het ecosysteem, zijn waarden afgeleid van de belasting onder worstcase omstandigheden. 
• Voor het grondwater zijn actiewaarden opgesteld die gebaseerd zijn op concentraties in de directe omgeving van de Plas. Hierbij is rekening 

gehouden met de samenstelling van het grondwater in het tweede watervoerend pakket aangezien dit opicweit in en om de Plas. 
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6 	Interventiemogelijkheden 

De toepassing van grondstromen verloopt soms anders dan gepland. Meestal gaat het om 
kleine bijsturingen zonder grote consequenties. Worden de milieugevolgen wezenlijk groter, 
dan kan er worden gesproken over het 'falen' van de oorspronkelijke opzet en kan het 
noodzakelijk zijn om een 'fan back' of 'terugval' scenario te activeren. In het algemeen kan 
het faalrisico worden onderverdeeld in twee delen: technische en organisatorische 
faalrisico's. Een voorbeeld van een technische faalrisico is een verkeerde inschatting van de 
verontreinigingssituatie. Het nalaten van de monitoring is een voorbeeld van een 
organisatorische faalrisico. 

In het kader van het Bbk zijn geen voorschriften / denkrichtingen aangegeven die zouden 
kunnen dienen als nazorg bij een toepassing, of het interveniëren als de gevolgen anders 
zijn dan voorzien. Vanuit beleid en regelgeving rondom bodemsaneringslocaties zijn echter 
wel voor de Plas van Heenvliet bruikbare aanpakken denkbaar. 

Indien besloten wordt tot het nemen van maatregelen zal dit vermoedelijk uitsluitend 
plaatsvinden ter beperking van de flux van anionen en / of molybdeen naar het omliggende 
grond- en oppervlaktewater. Gezien de omgevingsfactoren (het gebied heeft brakke / zoute 
kwel) ligt het eerder voor de hand om de waterflux (en daarmee de belasting met anionen) 
voor een aanzienlijk deel te beperken in plaats van volledig te voorkómen. Daartoe bestaan 
meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld het treffen van isolerende maatregelen: 
• het aanbrengen van een (extra) bovenafdichtslaag met een grotere intreeweerstand 

dan de reeds aanwezige. Meer regenwater zal in dat geval oppervlakkig afstromen in 
plaats van door de TGG percoleren. 

• het aanleggen van een verticale afdichting. Rondom het toegepaste materiaal wordt 
een sleuf gegraven waarin een materiaal wordt gebracht met een zeer hoge 
intreeweerstand. Regenwater dat door de TGG is gepercoleerd kan in dat geval niet of 
slechts beperkt zijdelings afstromen richting de Plas. 

Andere mogelijke maatregelen zijn: 
• De aanleg van drainage rondom de toepassing. Het opgevangen water kan worden 

afgevoerd naar de zuivering of in bassins worden opgeslagen en getemporiseerd op de 
Plas worden afgelaten. 

• In het geval dat er maatregelen genomen moeten worden in verband met te hoge 
concentraties van molybdeen kan worden overwogen om de pH van het uittredend 
water te verlagen: de oplosbaarheid van molybdaat, en daarmee de mobiliteit, neemt af 
bij lagere pH-waarden. 

De keuze voor de uit te voeren maatregelen zal in overleg met DCMR plaatsvinden, waarbij 
wordt gekeken naar de effectiviteit in relatie tot de kosten. Wanneer overeenstemming is 
bereikt over het aan te leggen systeem zullen direct aansluitend berekeningen worden 
gemaakt voor de dimensionering van et systeem en een keuze worden gemaakt voor de in 
te zetten materialen. 
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7 	Samenvatting 

In onderstaande tabel 5 staan de absolute aangeleverde hoeveelheden van de relevante 
stoffen in de fasen 1 en 2. Bij toepassing van ca. 200.000 ton in fase 2 is er voor chloride en 
bromide sprake van (ruim).een verdubbeling van de toegepaste hoeveelheden anionen ten 
opzichte van fase 1. Voor sulfaat bestaat vrijwel geen verschil tussen de fasen 1 en 2, terwijl 
de molybdeenbelasting globaal de helft bedraagt van die in fase 1. 

Tabel 5: Vergelijking tussen de toegepaste hoeveelheden anionen en molybdeen voor de fasen 
1 en 2. 
Parameter 
	

FASE 1 
	

FASE 2 
Hoeveelheid in kg 
	 Hoeveelheid in kg 

Cl 	 98.400 	 238.842 
Br 	 12.800 	 39.870 
SO4 	 1.360.400 	 1.351.713 
Mo 	 1.100 	 447 

Op basis van de extrapolatie van de resultaten van fase 1 kan worden gesteld dat de 
overall-effecten van de toepassing van opnieuw 200.000 ton in fase 2 in dezelfde orde van 
grootte zullen liggen als die uit fase 1. Met name voor chloride en bromide in het grond- en 
oppervlaktewater zijn tijdelijk grotere concentratiestijgingen te verwachten dan in fase 1, 
maar daarbij worden naar verwachting geen kritische milieugrenzen overschreden. Ter 
controle daarvan wordt de maandelijkse monitoring van de bestaande meetpunten 
gecontinueerd en worden nieuwe monitoringpunten ingericht. De resultaten van de 
monitoring worden vergeleken met de in deze notitie voorgestelde actiewaarden. Bij 
herhaaldelijke overschrijding van deze actiewaarden worden, in overleg met DCMR (en zo 
nodig Waterschap Hollandse Delta) maateregelen genomen ter voorkoming van verdere 
verspreiding van de stoffen vanuit de TGG. 

Tenslotte verwachten we dat de verzoeting van de Plas van Heenvliet wederom vertraagd 
wordt, maar dat de langjarige verzoetingstrend gecontinueerd wordt. 
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Bijlage 1: Schetsmatig overzicht toepassing fase 1 en fase 2 
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Bijlage 2: Ligging monitoringpunten 

EBoring door thermisch gereinigde grond 

12 (13) 



SWECO 

Verantwoording 

Titel 
	

Toepassing thermisch gereinigde grond 
plas van Heenvliet — fase 2 

Projectnummer 	 358492 

Referentienummer 	 SWNL XX 

Revisie 	 C2 

Datum 	 26-01-2018 

Auteur 

E-mailadres 

Gecontroleerd door 

Paraaf gecontroleerd 

Goedgekeurd door 

Paraaf goedgekeurd 

@sweco.n1 

13 (13) 



Van: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Datum: 

standvan zaken ILT onderzoek ATM 
vrijdag 16 februari 2018 10:23:49 

203 

Hoi 
Ik vvi!!!"-aag even nader informeren over de stand van zaken van het onderzoek en de 
daaruit voortvloeiende procedure die de ILT op dit moment voert tegen ATM in Moerdijk. 
Daarover spraken wij vorige week vrijdag ook. Focus van ons onderzoek en de inmiddels 
opgelegde LOD aan ATM is de productie van thermisch gereinigde grond (TGG). Deze 
productie is in strijd met de geldende normdocumenten waar de ILT toezicht op houdt 
(kwalibo regelgeving). ATM voegt in strijd met de normdocumenten het waswater van 
de rookgasreiniging toe aan de pas gereinigde grond. Het toevoegen van dit waswater 
maakt volgens de ILT ook alle kwaliteitsverklaringen die bij de TGG worden gevoegd 
onbetrouwbaar. Dmv het opleggen van een LOD wil de 1LT primair bereiken dat ATM 
stopt met het toevoegen van waswater van de rookgasreiniging aan de TGG. Subsidiair 
wil de ILT dat ATM stopt met het verstrekken van de onbetrouwbare 
kwaliteitsverklaringen respectievelijk haar afnemers informeert over de 
onbetrouwbaarheid van de reeds afgegeven kwaliteitsverklaringen. Aan de lasten is een 
begunstigingstermijn verbonden omdat, heel kort samengevat, aanpassing van het 
productieproces een grote ingreep in de installatie vergt. Omdat het herroepen van 
kwaliteitsverklaringen tot grote bedrijfseconomische schade kan leiden is ook aan die 
last een begunstingstermijn verbonden die er op neerkomt dat herroepen pas verplicht 
wordt wanneer in rechte vaststaat dat de kwaliteitsverklaringen onbetrouwbaar zijn. 
ATM heeft uiteraard bezwaar ingediend tegen de LOD en de bezwaarprocedure loopt 
nog. Er wordt op korte termijn een hoorzitting gepland. Wanneer de LOD in stand wordt 
gelaten zal ongetwijfeld een beroepszaak bij de RvS volgen. 
Goed om te vermelden is dat over het ILT standpunt ook overleg is gevoerd met het 
lokaal bevoegd gezag voor de inrichting en de beleidskern (DGMI). Conclusie van deze 
overleggen was dat het waswater als afvalstof moet warden beschouwd en dat LAP3 ook 
aan toevoeging in de weg staat. 
Het onderzoek van de ILT is gestart naar aanleiding van een melding van milieuschade 
als gevolg van de toepassing van TGG in een dijk bij Bunschoten (een zogenoemd 
bodemsignaal). Het Waterschap Vallei en Veluwe (eigenaar van deze waterkering) heeft 
de aannemer inmiddels opgedragen de dijk af te breken. ILT heeft op basis van dit 
bodemsignaal onderzoek gedaan bij ATM om te bezien of het TGG wel volgens de 
geldende normen wordt geproduceerd. 
Het is goed om de achtergrond van het ILT onderzoek en de stand van de procedure te 
kennen omdat er gisteren een nieuw geval is opgedoken waar mogelijk ernstige 
milieuproblemen optreden als gevolg van de toepassing van TGG. Het gaat hierbij om 
een toepassing in de Plas van Heenvliet. 
De Plas van Heenvliet is een voormalige zandwinput die is ontstaan in de 70'er en 80'er 
jaren van de vorige eeuw tijdens de grootschalige zandwinning voor de aanleg van 
infrastructurele werken in de regio Rotterdam. Na de zandwinning was een diepe put 
ontstaan, waarin flora en fauna moeilijk gedijden. Daarnaast bestonden er, vanwege de 
diepte en de steile oevers, veiligheidsrisico's. De Combinatie Plas van Heenvliet (daarin 
participeren Boskalis, Marten en van Oord, BAM Infra en Van Oord) is met de gemeente 
Brielle overeengekomen dat de oude zandwinput heringericht wordt voor recreatief 
gebruik. In dat kader is op deze locatie ook een grote hoeveelheid TGG afkomstig van 
ATM toegepast. Bevoegd gezag hiervoor is de DCMR. 
DCMR heeft gisteren contact met de ILT gezocht en daarbij aangegeven dat er grote 
twijfels zijn gerezen over de kwaliteit van de TGG van ATM die in deze plas is toegepast. 
De Combinatie Plas van Heenvliet heeft inmiddels besloten de verdere toepassing van 
TGG in de 2e fase op te schorten. Volgens DCMR voldoet de TGG van ATM niet aan de 
kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit. De probleemstoffen zijn vluchtige 
aromaten en benzeen. Stoffen waarvan niet werd verwacht dat deze in de TGG aanwezig 
konden zijn. Let wel, deze conclusie is getrokken op basis van indicatieve monstername. 
Er ligt nog geen definitief eensluidend oordeel. 
DCMR wil echter graag op dit moment al de pers zoeken met deze informatie om vragen 



uit de omgeving voor te zijn. DCMR heeft de ILT gevraagd, gelet op de lopende 
procedure van de ILT tegen ATM, het voortouw te nemen in de communicatie. De 
afdeling Communicatie van de ILT heeft gisteren, na intern overleg, aangegeven op dit 
moment niet actief de pers te willen zoeken. Er is namelijk nog sprake van een eerste 
inschatting en nader onderzoek is wenselijk alvorens te communiceren. Waarbij het ook 
nog de vraag is of de ILT het voortouw moet nemen terwijl DCMR het bevoegd gezag 
voor de toepassing is en gezien het feit dat de ILT nog een beslissing op het bezwaar 
van ATM moet nemen. Actieve communicatie vanuit de ILT is daarom op dit moment 
niet opportuun. 
Het is echter niet uit te sluiten dat deze zaak toch de pers haalt. De casus Bunschoten is 
namelijk ook uitgebreid in de lokale pers geweest. Daarnaast speelt er nog een mogelijk 
probleem met TGG bij Perkpolder in Zeeland waar de pers ook aandacht voor heeft. De 
ILT volgt deze ontwikkelingen en zoekt waar nodig ook afstemming. Maar onze focus ligt 
zoals gezegd thans op de afhandeling van het bezwaar van ATM tegen de LOD. 
Dan ben je op de hoogte. Wellicht is het ook handig om 	en  NE  te informeren voor 
het geval er toch vragen vanuit de pers komen. 
Groet,  
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Van: 
Aan: 	 -Br 
Onderwerp: 	RE: Tussenresultaten grondwatermonkoring Westdijk te Bunschoten 
Datum: 	maandag 19 februari 2018 16:55:32 
Bijlagen: 

Hoi 
Ovelliciasus ATM heb ik vanochtend gesproken met 	en 	. Daarbij 
hebben we afgesproken dat er op dit moment geen actieve communicatie ro igt voor de 
ILT. Bunschoten heeft de pers al gehaald, in die casus hebben we de rol en positie van 
de ILT al aan de pers uiteen gezet en Bunschoten wordt nu actief opgepakt door het 
Waterschap/RUD. Bij de Plas van Heenvliet liggen er indicatieve resultaten op basis 
waarvan DCMR nader onderzoek gaat doen. Dat wachten we eerst af. Ook daar is dus 
actieve communicatie vanuit de ILT op dit moment niet opportuun. Wanneer DCMR dat 
wel wil kan dat uiteraard. Onze reactie op vragen vanuit de pers zal hetzelfde zijn als bij 
Bunschoten. 
Wat gaan we wel doen: 

- Spoedig vervolgen van bezwaarafhandeling (komende donderdag hebben een 
dossier overdracht met 	) 

-Actief volgen van het onderzoekvan e DCMR. Zou je willen regelen dat de 
resultaten ook naar de ILT worden gestuurd zodat we daar kennis van kunnen 
nemen. Het oplossen van het lokale probleem ligt primair bij de DCMR. 

- Inventarisatie laten maken door 	van de ILT op basis van gegevens uit 
het Meldpunt bodemkwaliteit zo at we een globaal beeld hebben waar het TGG 
de afgelopen jaren (vanaf moment toevoegen waswater) is toegepast. 	kan 
heel snel een analyse hiervan maken en mooie plaatjes genereren. Kan ji 
inschakelen. 

Verder heb ik de collega's vanochtend in de vakgroep opgeroepen nieuwe probleem 
locaties die in het netwerk opdoemen te melden. Ik weet van II~1 dat er mogelijk 
een probleem speelt bij een locatie in het gebied van Watersc ~erenland. Die 
gegevens zullen nog naar de ILT worden gemaild. Dit waterschap schijnt ook voor een 
locatie monitoring te hebben ingericht. 
Dan ben je weer op de hoogte. Als je de plaatjes van.  hebt zie ik ze graag O. 

Van: 1111~ - ILT 
Verzon en: maan a 	e ruari 2018 10:00 
Aan: 	- ILT;1111.1111111 - ILT 
Onderwerp: 	: ussenres ermonitoring Westdijk te Bunschoten 
Hoi  EL 
Ik he donderdagmiddaggevraagd aan 	 of bij de monitoring in 
Bunschoten ook vluchtige aromaten/benzeen zijn aangetro en. 
Deze monitoringsresultaten bij Bunschoten bevestigen het beeld van de DCMR. 
Hoe lang kunnen we dit nog negeren? 
Groet, 

Van: 	 udutrecht.nn 
Verzon en. vn  a 	e ruan 
Aan: 	 - ILT 



Onderwerp: Tussenresultaten grondwatermonitoring Westdijk te Bunschoten 
Hallo miki  
Hierb 	eel van de gevraagde (tussen)resultaten van de reeds afgeronde 
grondwatermonitoring in en rondom de toegepaste TGG in de Westdijk te Bunschoten. 
Op de locatie worden naast interventiewaarden overschrijdingen voor de metalen Sb, 
As, Hg, Mo, Se en V, overschrijdingen van de streefwaarden voor fenolen, benzeen en 
naftaleen in het grondwater gemeten. 
Let op, dit zijn tussenresultaten, een vierde meetronde en een definitief volledig rapport 
moeten nog worden gemaakt. Wellicht vanzelfsprekend, vertrouwelijk behandelen 
totdat het definitieve rapport openbaar is. 

nrnpt 
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Van: 	 -  
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Stofstromen bodem bagger en bouwstoffen 
Datum: 	dinsdag 20 februari 2018 09:41:00 

Hoi 	, 
Voor 'di volledigheid wil ik er wel op wijzen dat de stoffen die door DCMR zijn 
aangetroffen ook in verhoogde mate zijn aangetroffen in Bunschoten en Perkpolder! 
De aanwijzingen dat er meer aan de hand is dan (alleen) het terugvoeren van het 
rookgaswaswater lijken zich op te stapelen. 
Het zou naar mijn mening een goede zaak zijn als onze collega's van de IOD niet alleen 
kijken naar wat er aan de voorkant de trommel in gaat, maar ook wat er allemaal als 
bluswater wordt gebruikt. 
Voor zover mijn kennis reikt zouden de aangetroffen stoffen - theoretisch gezien - niet 
in deze hoge mate in de TGG kunnen zitten. 
Het lijkt er sterk op dat voor het blussen ook ander sterk verontreinigd water is 
gebruikt, hetgeen op zich vrij makkelijk te realiseren is voor ATM. Er wordt immers ook 
bluswater vanuit het Hollandsch Diep toegevoegd. De verleiding is natuurlijk groot om 
daar ook ander water voor te gebruiken. Voor ATM is het steeds moeilijker geworden om 
te lozen vanuit de schoorsteen en op het oppervlaktewater. Als daar stoffen in zitten die 
niet in het standaardpakket zitten voor TGG en ook niet vanuit de aangeleverde partijen 
grond worden verwacht en/of daar normaal gesproken uit weggebrand zouden worden, 
dan is dit natuurlijk een heel goedkope manier om rotzooi mee weg te mengen (of te 
blussen in dit geval). 

van de RUD heeft aangegeven dat hij overweegt om ook Gen X te 
aten  meten. 
Het lijkt mij in ieder geval zo goed als onontkoombaar dat deze hypothese onderzocht 
gaat worden. De aanwijzingen -hoewel indicatief - maar wel op 3 locaties, zijn daar 
mijns inziens te sterk voor. 
Voor de communicatielijn naar buiten heeft dit uiteraard nog geen gevolgen, maar wel 
voor de acties die de ILT gaat ondernemen. 
Groet, 

Verzon wi! 	 februari 2018 6:51 
Van: 	 ILT 

Aan: 	 - ILT, 	 - ILT; 	 - ILT; 

n erwerp: RE: Stofstromen bodem bagger en bouwstoffen 
Nog een nabrander. Ik heb  ggi  ook nog gevraagd in het komende managersoverleg de 
inventarisatie die RWS al heeft uitgevoerd op te vragen. 

Van: 	 - ILT 
Datum: maandag 19 feb. 2018 7:29 PM 
Aan: 

Kopie: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Stofstromen bodem bagger en bouwstoffen 
Hoi allen, 
In overleg met 	 heb ik 	gevraagd om hierin even het voortouw te 
nemen. We hoeven voorlopig alleen de tc=assingslocaties te weten van TGG van ATM. 

zal ook nog contact zoeken met 
Groet, 



Van: 	 - ILT 
Datum: maandag 19 feb. 2018 6:01 PM 
Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

- ILT 
Kopie: 	 - ILT 
Onderwerp: Stofstromen bodem bagger en bouwstoffen 

Hallo allen, 
Hoorde net van 	dat jullie ivm ATM problematiek vragen willen stellen aan ID lab. 
Ik heb daar vorig jaar al een heleboel vragen uitgezet mbt in kaart brengen van alle 
risicovolle stofstromen in NL, inclusief aanvoer van buitenland. Zijn nu bezig om alle info 
daarvoor te ontsluiten en analysetools te ontwikkelen en te testen. 
Ook de stofstromen van TGG voor 4 bedrijven wordt in beeld gebracht. Ivm actualiteit heb 
ik vanochtend gevraagd om ATM als eerste op te pakken. Eerst systematiek voor TGG 
testen op 2016 en 2017 en daarna bijv vanaf 2012. 
Groet 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)  
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Van: 	 ILT 
Aan: 	 -11T  
Onderwerp: 	RE: Overleg over Thermisch gereinigde grond met betrokken partijen, toepassingslocatie Plas van Heenvliet 
Datum: 	woensdag 21 februari 2018 09:39:06 

Hoi  ui, 
Ik heb zojuist afgezegd bij 

Heb wel een principe-afspraak gemaakt om komende dinsdag bij te praten, maar dan 
alleen met DCMR en de gemeente en Waterschap in hun rol als bevoegd gezag (niet met 
de opdrachtgeverskant). 

Ik zie nu in jouw agenda dat je volgende week in warmer oorden vertoeft. Dinsdag door 
laten gaan of een week verschuiven? 

Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: woensdag21 februari 2018 9:13 
Aan: 	 -ILT;111.1111111111~ -ILT; 	®-ILT 
Onderwerp: : er eg over ermisc g-re rE--7r7gdri3Tr1-Pr•on.rne.-rokken pa IJen, 
toepassingslocatie Plas van Heenvliet 

Hoi collega's, 

Op zich goed om bij te praten over de stand van zaken van de verschillende 
onderzoeken maar dan zonder de aannemingscombinatie. Ik voel er niks voor om in de 
openbaarheid (want er zit een belanghebbende bij) over ons onderzoek en de resultaten 
te praten. Daar komt gedonder van! Dus wat mij betreft zeggen we nee tegen deze 
uitnodiging. 

Bijpraten met mede bevoegde gezagen kan wel waarin we natuurlijk niks kunnen 
zeggen over een evt. IOD onderzoek. Met onze mede bevoegde gezagen kunnen we de 
resultaten van ons onderzoek, de opgelegde LOD en de stand van de 
bezwarenprocedure bespreken. Dat hebben we ook met de partners bij Bunschoten 
gedaan. Overigens met dien verstande dat we ook geen discussies moeten/kunnen 
voeren over normstellingen en eventuele gebreken daarin. Dat is een zaak die binnen 
IenW speelt en via toezichtsignalen met de minister is gedeeld. Toezichtsignalen mogen 
niet naar buiten worden gebracht! 

Komende donderdag ben ik niet in de gelegenheid om aan te schuiven want dan staat er 
juist een afspraak met 	 om de bezwarenzitting voor te bereiden. 

Kortom, ik stel voor deze uitnodiging af te slaan en een apart overleg te plannen om bij 
te praten met de mede bevoegde gezagen. 

Groet, 



---Oorspronkelijke afspraak 
Van: 	- ILT Namens  
Verwin  ...3 21 februari 

 

Aan: 	 - ILT;11111~ - ILT;1110~11 - ILT 
Onde erp: 	e o e 	rmisc rond met ro en pa jen, 
toepassingslocatie Plas van Heenvliet 
Tijd: donderdag 22 februari 2018 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen. 
Locatie: Kamer 235, DCMR Parallelweg 1 te Schiedam 

Beste collega's, 

Zie onderstaande uitnodiging voor morgen. Wat doen we hier mee? 

Meerwaarde van deelname kan bestaan uit: het waar nodig verduidelijken van onze rol 
en positie vanuit bestuursrecht (dus SR niet noemen) en uiteraard aanhoren wat de 
anderen te vertellen hebben. 

Nb. Vooral de rol van de aannemers combinatie is interessant, aangezien daarin MvO zit, 
de voormalige business partner van ATM. Als MvO aan de rem heeft getrokken door 
extra onderzoek te laten uitvoeren is dat veel zeggend. 

Groeten, 

	Oorspronkelijke afspraak--- 
Van: 
Verzon en. i 	20 februari 2018 16:03 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	eg over e is gereinigde grond met betrokken partijen, toepassingslocatie 
Plas van Heenvliet 
Tijd: donderdag 22 februari 2018 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen. 
Locatie: Kamer 235, DCMR Parallelweg 1 te Schiedam 

Geachte 

Graag willen we een overleg organiseren waarbij alle betrokkenen bij de toegepaste 
Thermisch gereinigde grond aan de Plas van Heenvliet kunnen deelnemen. De 
uitgenodigde partijen zijn de gemeente Brielle, Combinatie Plas van Heenvliet, ILenT, 
optioneel Waterschap Hollandse Delta en DCMR. 



Ik heb geen e-mailadres van uw collega 	 , dus mogelijk kunt u de 
uitnodiging doorzetten? 

Op de concept agenda staan: 

Opening 

Kennismakingsronde 

Stand van zaken / wie is waarmee bezig 

Resultaten 

Communicatie 

Hoe nu verder / afstemming werkzaamheden 

W.v.t.t.k. 

Afsluiting 

Wilt u aub laten weten of u deelneemt aan het overleg? 

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. 
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Van: 
Aan: 	 IJLT 
Onderwerp: 	FW: ATM en reiniging water Chemours. 
Datum: 	 woensdag 21 februari 2018 08:49:40 
Bijlagen: 	image~ 

Van: 	 @rudutrecht.nl] 
Verz n e : maan a 	ru 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp. 	en reiniging eter Chemours. 
Hoi Martin, 
Ik zat nog even e.e.a. terug te lezen over ATM. Ze hebben in januari dit jaar 
aangegeven geen afvalwater van Chemours meer verwerken omdat ze erachter zijn 
gekomen dat ze dat gen-X niet uit het water kunnen halen. Ze geven aan dat ze deze 
stof dus illegaal op het oppervlakte water geloosd hebben, zou dit water ook via e.e.a. 
route als koeling voor de TGG kunnen zijn gebruikt? Anders moeten we daar ook eens 
op analyseren in het grondwater in Bunschoten. 



-III  namens 11116.7-11.1; 
FW: Overleg over Thermisch gereinigde grond met betrokken partijen, toepassingslocatie Plas van tieenvliet 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 

208 

rijd: donderdag 22 februari 2015 14:00-15:30 (UTC4-01:00) Amsterdam, Berlijn, Been, Rome, Stockholm, Wenen, 
Locatie: Kamer 235, DCMR Parallelweg 1 te Schiedam 

Opmerking, in de GMT-offset hierboven is geen rekening gehouden met correcties voor de zomertijd. 
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Van: 
Aan: 	 -Ja; 	 T 
Cu 
Onderwerp: 	In 	de over waswater irt afvalstoffenregelgeving 
Datum: 	vrijdag 23 februari 2018 07:53:45 
Bijlagen: 	Notitie A114 waswater-afvalstof versie 2.docx 

Hoi collega's, 
Hierbij zoals verzocht de nadere informatie die 	en ik hebben opgehaald bij DGMI 
en RWS Leefomgeving (gezamenlijk verantwoor e ij voor rechtsoordelen over 
afvalstoffen) over de relatie tussen het waswater en de afvatstoffenregelgeving. 
Groet, 
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Notitie ATM: waswater — afvalstof - mengverbod 

1. Inleiding 
In de procedure waarmee de ILT een last onder dwangsom heeft opgelegd aan ATM B.V. 
is discussie ontstaan over de vraag of het waswater van de rookgasreiniging moet 
worden beschouwd als afvalstof. En meer specifiek of deze afvalstof mag worden 
toegevoegd aan de thermisch gereinigde grond (TGG) wanneer deze de oven heeft 
verlaten teneinde de TGG af te koelen en stofoverlast (verwaaien van de TGG) tegen te 
gaan. 

In deze notitie wordt een weergave gegeven van hetgeen hierover is besproken met 
Beleid (DGMI) en RWS Leefomgeving. Deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
geven van rechtsoordelen over (de status van) afvalstoffen. Eerst wordt het kader 
geschetst waarbinnen vragen over afvalstoffen moeten worden beantwoord alvorens een 
antwoord te geven op de vraag of het, op grond van de afvalstoffenregelgeving, is 
toegestaan het waswater van de rookgasreiniging toe te voegen aan de TGG. 

2. LAP 3 
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het 
nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor 
de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 is vanaf 
28 december 2017 in werking en vervangt het afvalbeheerplan LAP2. Om de vraag over 
het waswater te kunnen beantwoorden moet eerst worden vastgesteld dat er sprake is 
van een afvalstof waarvan ATM zich dient te ontdoen. 

Afvalstof of niet: 

Hoofdstuk B6 van LAP3 geeft aan, in navolging van de definitie van artikel 1.1 van de 
Wet milieubeheer, dat de beoordeling of het waswater moet worden gezien als een 
afvalstof ('zich ontdoen') steeds dient te geschieden in het licht van alle feiten en 
omstandigheden van het specifieke geval. Hierbij moet ook rekening worden gehouden 
met de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. De richtlijn kent, voorzover hier 
relevant, een belangrijke milieudoelstelling: bescherming van het milieu en de menselijke 
gezondheid door preventie of beperking van de negatieve gevolgen van de productie en 
het beheer van afvalstoffen. 

Kort samengevat stelt LAP3, voor zover hier relevant, dat er geen sprake is van een 
afvalstof wanneer wordt voldaan aan geldende milieunormen en ook overigens over het 
geheel genomen geen ongunstige effecten aanwezig zijn voor het milieu. In dat geval 
moet in de regel eveneens geen sprake zijn van specifieke aan afvalstoffen gerelateerde 
risico's die rechtvaardigen dat het materiaal als afvalstof moet worden beschouwd. 

Mengverbod afvalstoffen: 

In Hoofdstuk B7 van LAP3 zijn de uitgangspunten opgenomen die moeten worden 
gehanteerd bij het vergunnen van menghandelingen (samenvoegen van afvalstoffen). In 
het onderhavige geval is sprake van menghandelingen omdat het waswater van de 
rookgasreiniging wordt samengevoegd met de TGG. 

De volgende uitgangspunten moeten worden gehanteerd om te beoordelen of een 
menghandeling kan worden toegestaan. Deze uitgangspunten gelden zowel voor 

gevaarlijke als niet-gevaarlijke afvalstoffen: 



1. Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan indien dit op enig moment leidt tot 
blootstelling van mens of milieu aan zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). 

2. Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan, indien als gevolg van het mengen een 
of meerdere van de te mengen afvalstoffen niet conform de daarvoor geldende 
minimumstandaard wordt verwerkt. 

3. Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan indien dit op het niveau van de 
inrichting leidt tot onaanvaardbare negatieve consequenties voor milieu, veiligheid 
en/of gezondheid. 

De minimumstandaard is het centrale beleidsinstrument voor de sturing op een 
hoogwaardige verwerking van afvalstoffen. Bij het beoordelen of menghandelingen 
kunnen worden toegestaan, zal daarom altijd geborgd moeten blijven dat elke van de te 
mengen afvalstoffen minimaal verwerkt wordt conform de daarvoor geldende 
minimumstandaard en binnen de daarin gestelde voorwaarden. Indien voor één van de te 
mengen afvalstoffen geen minimumstandaard in het LAP beschreven is, moet voor het 
bepalen of mengen is toegestaan, rekening gehouden worden met de wijze waarop deze 
afvalstof volgens de afvalhiërarchie verwerkt zou moeten worden. 

Paragraaf A.4.2.1 geeft de volgende afvalhierarchie: 

a. Preventie; 

b.voorbereiding voor hergebruik; 

cl. recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of vergelijkbare 
toepassing (*); 

c2. recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een niet gelijke of 
vergelijkbare toepassing (*); 

c3. chemische recycling (*); 

d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; 

ei. verbranden als vorm van verwijdering; 

e2. storten of lozen. 

Het voornoemde tweede uitgangspunt borgt ook dat er ook op andere terreinen dan de 
afvalwetgeving, geen nadelige gevolgen aan het mengen verbonden zijn. Het gaat 
daarbij (niet limitatief) over bijvoorbeeld emissies die als gevolg van het mengen of het 
verdere verwerken van het mengsel ontstaan. 

Meer specifiek stelt LAP3 over mengen met/van grond of baggerspecie nog het volgende. 
Mengen van partijen die behoren tot verschillende categorieën is niet toegestaan. De 
gedachte hier achter is het voorkomen van wegmengen en diffuse verspreiding van 
verontreinigingen. 

3. Wat gaat de thermische reiniger in en vervolgens de rookgasreiniging 
In de thermische reinigingsinstallatie (TRI) worden partijen verontreinigde grond (boven 
de interventiewaarde) en teerhoudend asfaltgranulaat gereinigd. De verontreinigende 
stoffen in de verschillende partijen grond zijn daarbij zeer divers. Op voorhand worden 
de gehalten aan zware metalen in de partijen te reinigen grond bepaald. Op basis hiervan 
wordt (op basis van zware metalen) bepaald welke partijen reinigbaar zijn tot klasse 



60.000 60.000 

Bedrijfsonderdeel 

Zeef/Breekinstallatie (ZBI) en Thermische 
grondreiniging ((Rij  
Pyrolyse-installatie (Pyro)  

Huidige doorzet 	 aYr. 
itonijaary  	 doorzet (tortijaar) 
1.000.000 	1.200.000 

Flocculatie/flotatie eenheid AWZI (FFU) 505.000 
Biologische zuivering AWZI (MBR) 505.000 

600.000 
600.000 

Fysisch chemische reactor AWZI (FCR) 
Substituut brandstofsysteem (SBS) 

80.000 	80.000 
35.000 	40.000 

Slibbewerking (SOVI) 
Scheepsreiniging (waswaterproductie) 

150.000 	185.000 
150.000 	150.000 

Bewaren en bewerken van afvalstoffen voor 
derden (doorvoer) 

50.000 	50.000 

Industrie. De partijen die niet tot klasse industrie reinigbaar zijn worden apart 
opgeslagen en apart gereinigd. Deze partijen worden later onder meer toegepast in 
immobilisaten en andere producten. 

Om de TRI op gang te brengen en constant te houden wordt het volgende toegevoegd: 

- de vrijgekomen olie uit de decanter waar oliehoudend slib wordt verwerkt; 
- pyrogas uit de pyrolyse installatie (verwerkingsinstallatie voor klein chemisch afval). 

Het proces van thermische reiniging zorgt ervoor dat nagenoeg alle binnen de 
verontreinigde grond aanwezige organische stoffen (zoals teer, olie en vet) worden 
verbrand. 

Alle installatie onderdelen vormen een gesloten systeem. De rookgasreiniging bestaat uit 
een naverbrander voor de verbrandingsgassen, een lucht- en waterkoeler, een 
elektostatisch filter voor het verwijderen van het aanwezige stof, een drietal wassers die 
tot doel hebben het verwijderen van zure componenten en als laatste een druppelvanger 
waarin de rookgassen nogmaals worden ontdaan van stof en vocht. Het ontstane 
waswater wordt vervolgens via een ploegschaarmixer aan de thermisch gereinigde grond 
toegevoegd met als doel deze af te koelen en stofoverlast te voorkomen. 

Uit de Omgevingsvergunning wordt duidelijk welke installaties zich op het terrein 
bevinden. 

Met betrekking tot bovenstaande aangevraagde activiteiten zijn de volgende capaciteiten aangevraagd: 
tabel: overzicht van de capaciteiten en de installaties en activiteiten. 

Na toevoeging van het waswater wordt de TGG gekeurd en van een milieuhygienische 
verklaring voorzien. 

5. Welke stoffen bevinden zich in het rookgaswaswater 

Uit informatie van ATM (mail 29 maart 2017) blijkt dat het waswater uit de 
rookgasreiniger niet op reguliere basis wordt geanalyseerd. 

Tijdens de procedure heeft de ILT alleen gegevens over de in het rookgaswaswater 
bevindende anionen, te weten Sulfaat, Chloride, Bromide en Fluoride ontvangen. 



Gegevens over mogelijk andere zich in het rookgaswaswater bevindende stoffen zijn door 
ATM niet aangeleverd dan wel geanalyseerd. Hetzelfde geldt voor de pH-waarde van het 
toe te voegen waswater. Deze is thans onbekend. De bekende kwaliteitsgegevens zijn 
bijgevoegd. 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de rookgasreiniginginstallatie functioneert voor de 
gehele inrichting. De stoffen die worden ingenomen en binnen de inrichting verwerkt zijn 
zeer divers. De samenstelling van het waswater wordt daarmee (in potentie) beinvloedt 
door een breed scala aan stoffen. De volledige (chemische) samenstelling van het 
waswater is echter onbekend nu alleen is geanalyseerd op de voornoemde stoffen. 

6. Toetsing aan LAP3 

Afvalstof of niet: 

Door ATM is op 6 november 2017 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. 

Het waswater is ondanks hetgeen ATM hierover verklaart toch een afvalstof want de 
kwaliteit van het waswater is opzichzelf genomen niet zodanig dat dit waswater zonder 
meer in het milieu mag worden gebracht, bijvoorbeeld door lozing op het 
oppervlaktewater (check bij RINS!). Daarmee voldoet het waswater niet aan de 
geldende milieunormen en is het, met de beperkte kennis over de samenstelling van het 
waswater, heel goed mogelijk dat er ongunstige effecten aanwezig zijn voor het milieu. 
Daarmee is sprake van een afvalstof waarvan de inrichting zich moet ontdoen. Nu sprake 
is van een afvalstof moet worden bezien of het toevoegen van het waswater aan de 
thermisch gereinigde grond is toegestaan. 

Mengverbod afvalstoffen 

Vaststaat dat er sprake is van twee verschillende afvalstromen die met elkaar worden 
vermengd. De TGG is immers ook een afvalstof tot dat deze nuttig is toegepast (zie 
hiervoor ook voorbeeld F.7.2.3 uit LAP3). 

Uit LAP3 volgt dat het mengen van deze twee afvalstoffen niet is toegestaan, indien als 
gevolg van het mengen een of meerdere van de te mengen afvalstoffen niet conform de 
daarvoor geldende minimumstandaard wordt verwerkt. Daaraan moet worden 
toegevoegd dat LAP3 ook nog specifiek ten aanzien van grond en baggerspecie aangeeft 
dat mengen van partijen die behoren tot verschillende categorieën niet is toegestaan. De 
gedachte hier achter is het voorkomen van wegmengen en diffuse verspreiding van 
verontreinigingen. Mengen is wel toegestaan ten behoeve van de reiniging wanneer 
gezamenlijke reiniging leidt tot hetzelfde reinigingsresultaat (dezelfde klasse) als 
afzonderlijke reiniging. Die situatie is hier echter niet aan de orde nu het waswater na 
reiniging wordt toegevoegd. 



Door het toevoegen van het waswater aan de TGG worden in het waswater aanwezige 
stoffen feitelijk weggemengd. Daarbij kan worden opgemerkt dat er geen specifieke 
minimum standaard voor het waswater van de rookgasreiniging in LAP3 is opgenomen. 
Dat houdt in dat voor het bepalen of mengen is toegestaan, rekening moet gehouden 
worden met de wijze waarop deze afvalstof volgens de afvalhiërarchie verwerkt zou 
moeten worden. 

Op basis van de afvalhiërarchie van paragraaf A.4.2.1 moet echter worden geconstateerd 
dat het waswater niet kan worden toegevoegd aan de TGG. Toevoeging aan de TGG kan 
niet worden gekwalificeerd als hergebruik en recycling. Het is tevens de vraag of er 
sprake is van nuttig toepassen nu niet vaststaat dat het waswater, gelet op de daarin 
aanwezige stoffen, daarvoor geschikt is. 

7. Tussenconclusie 
Uit toetsing aan LAP3 blijkt dat het waswater niet mag worden toegevoegd aan de TGG. 
Daarmee staat de afvalstoffenregeling in de weg aan toevoeging. 

8. Gevolgen voor toetsing aan BRL 7500 en Protocol 7510 

paragraaf 1.3 van de BRL 7500 regelt de afstemming tussen wetgeving, 
vergunningvoorschriften en de eisen uit de BRL en protocol. Paragraaf 1.3 stelt hierover 
het volgende: "Indien onderdelen van deze BRL strijdig zijn met hetgeen in wetgeving 
en/of vigerende vergunningen van het bevoegd gezag is voorgeschreven, dan is de 
wetgeving en zijn daarna de vergunningsvoorwaarden en/of -voorschriften uit de 
vergunning bepalend voor zover het strengere eisen betreft. De bewerker dient dit zelf 
afdoende vast te stellen en hiermee rekening te houden  (onderstreept door ILT)". 

BRL 7500 geeft hiermee expliciet aan dat de certificaathouder zelf rekening dient te 
houden met eventuele tegenstrijdigheid tussen voorschriften uit de wetgeving, de 
vergunning en de BRL en het protocol. Uit het vorenstaande blijkt dat toevoeging van het 
waswater van de rookgasreiniging aan de TGG niet kan worden toegestaan op grond van 
de afvalstoffen regelgeving. 

De vigerende omgevingsvergunning dient hierop te worden aangepast ten tijde van de 
verplichte actualisatie. Wanneer de vergunning is aangepast zal toevoeging van waswater 
onder het protocol 7510 ook niet meer mogelijk zijn. 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 Cdirkzwager.ni"  
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	Brief uitnodiging hoorzitting 29 maart a.s. bezwaar ATM (138503) 
Datum: 	maandag 26 februari 2018 14:44:41 
Bijlagen: 	20180226 uitnodiging hoorzitting ATM WS Vallei en Veluwe advocaat Dirkzwager hnr 138503.pdf 

Geachte 

Hierbij de uitnodiging voor de hoorzitting van 29 maart a.s. De brief zal vandaag per 
post worden verstuurd. 

Ik wil u nog vragen om aan te geven wie er namens het Waterschap Vallei en Eem 
aanwezig zullen zijn. Zodat ik deze personen kan aanmelden bij de receptie en rekening 
kan houden met de reservering van de ruimte. 

Alvast bedankt en hierbij hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 



4141141. 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
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ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Utrecht 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

Dirkzwager Advocaten en Notarisssen 
T.a.v. 
Postbus 111 
6800 AC ARNHEM 

Contactpersoon 

M 
@ILenT.ni 

Ons kenmerk 

138503 
Datum 	26 februari 2018 
Betreft 	Uitnodiging hoorzitting bezwaar ATM 

Geachte 

Bij brief, van 30 november 2017 met kenmerk 5051382, heeft u namens uw cliënt 
het Waterschap Vallei en Veluwe een verzoek ingediend om toegelaten te worden 
als derde-belanghebbende in het geschil tussen ATM B.V. en de inspectie. Het 
gaat om het besluit met kenmerk 138503. 

De informele procedure heeft niet geleid tot het volledig herroepen van de last 
onder dwangsom. Dit betekent dat de formele bezwaarprocedure wordt voortgezet 
en dat in het kader van de behandeling van het bezwaarschrift thans een 
hoorzitting wordt georganiseerd. Volledigheidshalve merk ik daarbij op dat er na 
het besluit van 29 augustus 2017 nog een drietal besluiten is genomen. Het gaat 
om de besluiten van 4 september 2017, 17 oktober 2017 en 12 februari 2018. Het 
bezwaar richt zich op grond van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht tegen 
alle voornoemde besluiten. 

Tijdens de hoorzitting zal als eerste de belanghebbendheid van het waterschap 
aan de orde worden gesteld. Voor zover u, voorafgaand aan de hoorzitting, uw 
visie op de belanghebbendheid van het waterschap wilt! aanvullen kan dat tot tien 
dagen voor de hoorzitting. U kunt deze sturen naar het in het colofon opgenomen 
correspondentieadres. 

Ik kan u in dit kader tevens mededelen dat ik ATM op de hoogte heb gesteld dat u 
heeft verzocht als derde-belanghebbende tot de procedure toe gelaten te worden. 
ATM zal tijdens de hoorzitting ook in de gelegenheid worden gesteld haar visie op 
de belanghebbendheid van het waterschap te geven. 

Deze hoorzitting zal plaatsvinden op donderdag 29 maart 2018 om 13.00 uur op 
het kantoor van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Graadt van Roggenweg 
500, 3531 AH te Utrecht. Het horen zal geschieden door 
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Op 29 maart 2018 kunt u zich melden bij de receptie van het kantoor van de ILT. 
U dient daarbij een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. U kunt vervolgens 
vragen naar 	 4- 0 . U wordt dan bij de receptie 
opgehaald. 

Tot slot deel ik u mee dat uw persoonsgegevens, voor zover nodig, worden 
verwerkt in een registratiesysteem. 

Hoogachtend, 
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
26 februari 2018 

Pagina 2 van 2 
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Van: 
Aan: 	 (53_ploum.n1  
cc: 111111111: 
Onderwerp: 	Brief 	iging hoorzitting 29 maart a.s. bezwaar A174 (138503) 
Datum: 	 maandag 26 februari 2018 14:44:42 
Bijlagen: 	20171130 Verzoek Vallei en Veluwe voegen in zaak tegen ATM pdf 

20180776 ititnndiging hoorzitting ATM Ploum t odder Princen hnr 13850 pdf 

Geachte 

Hierbij de uitnodiging voor de hoorzitting van 29 maart a.s. De brief zal vandaag per 
post worden verstuurd. 

Ik wil u nog vragen om aan te geven wie er namens ATM aanwezig zullen zijn. Zodat ik 
deze personen kan aanmelden bij de receptie en rekening kan houden met de 
reservering van de ruimte. 

Alvast bedankt en hierbij hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
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Van: 	I 	A▪ LI 
Aan: 	I ME -zal; 	=1111.511~11=11; Ba 
Onderwerp: 	benzeen/aromaten in gereinigde grond van ATM 
Datum: 	donderdag 1 maart 2018 10:35:44 

Hoi Allen, 
Ik kwam dit tegen. Ter info 
https://www.bndestem.nl/moerdijk/atm-in-moerdijk-gaat-meer-doen-tegen-uitstoot-
benzeen,•,ale05eb7/ 
Misschien heeft dit een link met de aanwezigheid van "aromaten en benzeen" in de 
gereinigde grond die naar de plas van Heenvliet zou gaan (en waar de DCMR een 
persbericht voor heeft uitgedaan). Hebben de getroffen maatregelen (zie bericht) 
invloed op de gereinigde grond? 
Met vriendelijke groet, 

-7. 
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Van: 
11111111111-ja  Aan:  

Onderwerp: 	FIN: Protocol 7510 
Datum: 	donderdag 1 maart 2018 14:48:10 
Bijlagen: 	f(N) AC Bodem Verslas concept 20180701.odf 

Aap 7-5 Protocol 7510 - c4 z versus c4 Ipdf 

Hoi mi 
Dit is het nieuwste protocol 7510 zoals deze in de nieuwe regeling opgehangen gaat 
worden. 

Heel specifiek, zie de opmerking op blz 16 ter hoogte van regel 10 
(verwijderd-3koeling sulfaat houdend water). 

In tussenliggende versies, bij de tot standkoming, is in een consultatieronde door de 
firma Pauw deze zinsnede aangedragen. Deze is toen in het protocol gezet en is nu weer 
verwijderd! 

De nieuwe regeling zal (zoals het er nu naar uitziet, maar zekere niet zeker.... ) medio 
april worden gepubliceerd en dan kunnen cq moeten we hier rekening mee houden. 
De regeling zelf is ook veranderd en daar moeten we ook kijken of de veranderingen 
invloed hebben op onze procedure. 

Zie ook de discussie in het verslag omtrent de 7510. 

Wanneer ik een versie heb zonder aantekeningen opmerkingen zal ik je deze toesturen 

Met vr gr 

Van: 	 (WV 
Verzon n: 	 ruari 2w  
Aan: 	 - ILT 
Onde erp: 	o 0 

Hoi 

Bijgaand de laatste versie van protocol 7510. Het protocol betreft de versie zonder het 
gewijzigde tekstdeeltje zoals deze in de CCvD van 2 februari is vastgesteld. In het bijgevoegd 
verslag van het CCvD lees je het gewijzigde tekstdeel. 

Een fijne dag, 



Burgemeester van Reenensinget 101 
Postbus 420 
2800 AK Gouda 

T 085 - 486 24 50 
E infasikb.nt 
1 www.sikb.nt 
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Verslag concept 

Centraal College van Deskundigen en 
Accreditatiecollege Bodembeheer 
Datum 
Tijd 
Plaats 
Kenmerk 

Aanwezi 

1 februari 2018 
09.30 — 11.55 uur 
Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 in Utrecht 
SIKB-CCvD en AC Bodembeheer verslag 1 februari 2018 concept 

Werkt bij 

Stantec 
Rijkswaterstaat, 
Bodem+ 
Aqualysis 
DrechtConsult 

Gemeente Rotterdam 
SIKB-programmabureau 
Sweco Nederland B.V. 
Kiwa 
KWA 
Waterschap De Dommel 
SGS Intron Certificatie 
Vamisol 
RUD Drenthe 
RUD Zeeland 
NEN 
Rijkswaterstaat 
Terratech 
Stichting Bodembeheer 
Nederland  

Afgevaardigd door of rol 
Voorzitter 
VKB 
Ministerie van I en W 

UvW 
Bouwend Nederland en NVPG 
VNO-NCW 
BOG en VA 
secretaris, verslag 
VKB 
NVCi 
VNO-NCW 
UvW 
NVCi 
VVMA 
VNG 
IPO 
NEN 
Rijkswaterstaat 
Bodemenergie NL 
VNO-NCW 

Afwezig 
ir. J.VV. Hutter  

Werkt bij 
Alcontrol 

Werkt bij 
SIKB 
SIKB 
SIKB 
ECD Milieumanagement 
Bodemenergie NL 
KWA  

Afgevaardigd door of rol 
FeNeLab 

Gast bij 
alle agendapunten 
alle agendapunten 
alle agendapunten 
agendapunt 2 
agendapunt 3 
agendapunt 3 

i) eh eet 



ertrti vort 1( wanfeit in  

- 2 - 

Actie 	Nr. 
door 

1. Opening, kennismakingsronde en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur. 	 verzoekt om 
aandacht voor communicatie naar gecertificeerde partijen. Dit wordt gedaan tussen 
de agendapunten 5 en 6. De vergadering stelt de agenda verder ongewijzigd vast. 

2. Vaststellen géactualiseerde versie protocol 7510 
Inleiding 

geeft een korte toelichting op het doorlopen proces en benadrukt 
dat sprake is van een compromis: partijen hebben water bij de wijn gedaan. au 

, penvoerder, licht de belangrijkste inhoudelijke punten toe. De 
wijzigingen zijn erop gericht om het vertrouwen in de door grondreinigende 
bedrijven geleverde producten te vergroten. 

Vragen/suggesties/opmerkingen 
stelt dat de tekst van par. 6.8.3 (onderwerp toetsen anionen) ruimte 

geeft voor verschillende interpretaties. Dit is voor de certificátie-instellingen niet 
duidelijk genoeg om dit punt goed te kunnen beoordelen. 
sluit zich hierbij aan en stelt dat verschillende ingebrachte punten niet zijn verwerkt. 
Een concreet knelpunt is dat het protocol ook onderzoek op niet wettelijk verplichte 
elementen beschrijft. De discussie spitst zich toe op de toelichting onderaan pag. 
28 van het protocol, die de indruk kan wekken dat uitvoering daarvan ook verplicht 
is. 

is content met de nu voorliggende versie van het protocol, door RWS 
ingebrachte punten zijn goed verwerkt. 
In reactie stelt 	 dat wat nu voorligt de in de laatste vergadering 
gemaakte afspraken reflecteert. 	 benadrukt dat al in de versie 
van 5 oktober jl was opgenomen dat door de certificaathouders ook op de vier 
anionen zou worden getoetst 

Het College stemt in met het voorstel van 	 om de laatste twee 
zinnen uit de toelichting te vervangen. Delleefflillarmee te luiden: 
Zware metalen (behalve kwik) en andere anorganische verbindingen worden bij 
thermische reiniging niet verwijderd. Hoewel thermische reiniging veelal leidt tot 
een afname van de mobiliteit van zware metalen, geldt dat niet voor enkele zware 
metalen (zoals molybdeen en antimoon). Dit betekent dat voor zware metalen en 
andere anorganische verbindingen (aanvullend) onderzoek naar samenstelling en 
emissie' noodzakelijk kan zijn, overeenkomstig de bepalingen uit Besluit en 
Regeling bodemkwaliteit' 

Het ministerie van l&W ondersteunt deze oplossing. 

Besluit 
Het CCvD besluit: 

• het bestuur van SIKB te adviseren om de nu voorliggende versie 5.0/c4-5 
van protocol 7510 vast te stellen en te publiceren als versie 5.0, na 
aanpassing van de toelichting onderaan pag. 28 zoals hierboven 
beschreven. 

• het programmabureau mandaat te verlenen beeldmateriaal (louter ter 



illustratie) toe te voegen 
• het programmabureau mandaat te verlenen om de teksten waar nodig te 

verwerken in het document 'Essentiële eisen voor publiek toezicht door 
ILenT'. 

3. 	Vaststellen geactualiseerde versie BRL en protocol Bodemenergie 
(met onder agendapunt 3b BRL en protocol Mechanisch boren) 

geven een korte toelichting op het 
doorlopen proces, dat heeft geresulteerd in de nu voorliggende documenten 
en vier opties waartussen het Centraal College wordt verzocht een keuze te 
maken. Kernpunt is of een boorbedrijf dat mechanische boringen uitvoert voor 
een bodemenergiesysteem naast de erkenning voor mechanisch boren ook 
een erkenning op basis van BRL SIKB 11000 moet hebben. De sector gaat 
ervan uit dat dit al het geval is, maar het ministerie van 18,W stelt dat dit 
juridisch niet mogelijk is. De vergadering van beide begeleidingscommissies 
op 18 januari jl. heeft dit punt op die basis besproken en kwam uit op een 
tijdelijke maatregel die extra toezicht vanuit het bodemenergiebedrijf op de 
door een boorbedrijf uitgevoerde boring verplicht stelt. De sector heeft 
duidelijk gemaakt dat men met deze maatregel niet kan leven. Met het oog op 
het doel van besluitvorming vandaag zijn daarom vier opties ontwikkeld. 
Deze maatregel is in optie 1 in de BRL geïntegreerd, in optie 2 in een aparte 
notitie vastgelegd. In optie 3 blijft alleen op dit punt de tekst uit de nu 
vigerende versie 2.0 gehandhaafd. Optie 4 is handhaven van de complete 
versie 2.0. 
Omdat dit onderwerp naast het certificatieschema voor bodemenergie (BRL 
SIKB 11000) ook het schema voor mechanisch boren (BRL SIKB 2100) raakt 
is de behandeling van beide schema's in deze vergadering gecombineerd. 

Vragen/suggesties/opmerkingen 
ENEWROMM blijft erbij dat het besluit van het CCvD van 14 
december is genomen op basis van foutieve informatie. Daarnaast is 
Bodemenergie NL overvallen door de stelling van het ministerie van l&W dat 
de wens van de sector juridisch niet mogelijk is. Hij stelt dat het ministerie 
toezeggingen heeft gedaan de Regeling bodemkwaliteit zodanig aan te 
passen dat het de wens van de sector reflecteert. 
bestrijdt dat deze toezegging eenduidig is gegeven. Eerst zullen de gevolgen 
van een te maken keuze duidelijk moeten worden. Wel is het ministerie van 
l&W bereid om de discussie over dit punt met elkaar aan te gaan. 

benadrukt dat het een kwestie van interpretatie is: het is 
evident dat beide erkenningen bij de boring vertegenwoordigd moeten zijn, 
maar het is niet verplicht dat beide erkenningen bij hetzelfde bedrijf moeten 
liggen, ze kunnen ook over twee bedrijven zijn verdeeld. 

stelt dat dit ook de interpretatie is die het ministerie van l&W is. 
stelt dat de kwaliteit ook geborgd is in een situatie dat beide 

erkenningen zijn verdeeld over twee bedrijven. 
brengt, als voorzitter van Bodemenergie NL de zorgen 

vanuit de branche over. Onduidelijkheden in het kwaliteitssysteem geven 
bedrijven met minder expertise teveel ruimte, wat het draagvlak voor 
bodemenergie aantast. Het is daarom van groot belang dat vooral op dit punt 
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Kennis van kwaliteit in bodembeheer 

duidelijkheid komt. 
vindt de wens van de sector en wat goed is voor de 

bodem leidend moeten zijn. 
benadrukt dat de sector terugschrikt voor optie 1, 

vanwege de mogelijkheid dat deze tijdelijke optie permanent wordt. 
vindt het daarom van belang dat het College in elk geval 

ook een keuze maakt voor een voor de langere termijn gewenste situatie. 
De voorzitter vat samen: uitgangspunten zijn het dienen van het belang van 
de bodem, het juridische kader en de wens om op de langere termijn te 
komen tot een situatie waarin beide erkenningen bij een boring op locatie bij 
hetzelfde bedrijf moeten liggen. 

3a. Vaststellen geactualiseerde versie BRL en protocol Bodemenergie 
Besluit 
Het CCvD besluit: 

• het bestuur van SIKB te adviseren om de nu voorliggende versie 
3.0/c4 van protocol BRL SIKB 11000 en protocol 11001 vast te 
stellen en te publiceren als versie 3.0, waarin de voorliggende optie 2 
is verwerkt. 

• het programmabureau mandaat te verlenen beeldmateriaal (louter ter 
illustratie) toe te voegen. 

3b. Vaststellen geactualiseerde versie BRL en protocol Mechanisch 
boren 

ArdG 

stelt aan de orde dat dit certificatieschema ook gaat 
over het afdichten van buiten gebruik gestelde bronnen, terwijl dit buiten de 
reikwijdte van de erkenningsplicht valt. Als dit waar is zou het verstrekkende 
gevolgen hebben voor de markt. Hij stelt dat hierover een brief circuleert die 
hij daarom graag expliciet zou bespreken. Actie: brief agenderen voor een 
volgende vergadering. 

Besluit 
Het CCvD besluit: 

• het bestuur van SIKB te adviseren om de nu voorliggende versie 
4.0/c5 van protocol BRL SIKB 2100 en protocol 2101 vast te stellen 
en te publiceren als versie 4.0, waarin de voorliggende optie 2 is 
verwerkt. 

• het programmabureau mandaat te verlenen beeldmateriaal (louter ter 
illustratie) toe te voegen. 

4. 	Vaststellen schema's onder BRL en AS SIKB 1000, BRL en AS SIKB 
2000, BRL SIKB 6000, BRL SIKB 7000 en BRL SIKB 7500 

Inleiding 
licht toe dat de besluitvorming onder dit agendapunt feitelijk 

vraagt om bevestiging van een reeks eerder dit jaar genomen besluiten. Het 
betreft dus vooral de formele vaststelling van alle daardoor geraakte 
documenten. 
De Raad voor Accreditatie heeft formeel nog niet ingestemd met de nu 
voorliggende documenten. Wel heeft de Raad met het ministerie van l&W 
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afgesproken dat de vandaag vast te stellen documenten zullen worden 
geaccepteerd en per 1 april 2018 in de Regeling bodemkwaliteit kunnen 
worden opgenomen. Wel zal SIKB nog bij elk schema de praktijkvalidatie 
moeten leveren. Deze afspraak wordt in principe eenmalig gemaakt, bij een 
volgende vaststelling moet SIKB een compleet dossier aanleveren. Hiertoe 
zullen de RvA en SIKB, samen met de Ministeries van OC&W en l&W, een 
pilot doorlopen. Leereffecten worden gedeeld met de andere onafhankelijk 
schemabeheerders, waarvan in 2017 geen enkel schema is geaccepteerd 
door de RvA. 

VragenIsuggestieslopmerkingen 
Er is slechts één inhoudelijk punt waarop nog een wijziging wordt voorgesteld. Dit 
punt heeft betrekking op het toetsen bij duplomonsters in par 6.2.18 van protocol 
1001. Het regime bij asbest conform NEN 5707 wijkt af van de standaard. Dit wordt 
als toelichting als volgt opgenomen. 'Bij monsterneming bij asbesthoudende of 
asbest verdachte partijen behoort het toetsen op homogeniteit conform hoofdstuk 11 
van NEN 5707 tot de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole en is de factor 
2,5 niet van toepassing'. 

De eisen aan vooronderzoek zijn verplaatst van NEN 5707 naar NEN 5725. 
Op verzoek van 	 wordt NEN 5707 daarom uit de 
toelichting op pagina 6 in protocol 2018 verwijderd. 
Op verzoek van 	 zullen nog verwijzingen naar 
vooral NEN normen worden gecorrigeerd. Aan de lijst met documenten in 
protocol 1001 za! NEN 5727 worden toegevoegd. 
~OM merkt op dat met de nieuwe manier van verwijzen naar in 
bijlage D Rbk opgenomen NEN normen de verwijzing naar afzonderlijke 
hoofstukken wellicht onjuist wordt. Daarom worden deze verwijzingen minder 
specifiek gemaakt. 
Op voorstel van 	 wordt in protocol 1001, par 6.1.1, tweede alinea de 
tekst 'ongeacht de kwaliteit van de (verontreinigde)grond of baggerspecie' 
geschrapt. 

mist in BRL SIKB 7500 een beschrijving van de rol van 
interne auditor en vraagt of dit een bewuste keuze is geweest. 
ryE  beaamt dat het logisch zou zijn om die rol ook in die BRL te beschrijven 
en stelt voor om dat te doen in par. 3.6.2 (kwalificatie-eisen personeel). 

Besluit 
Het CCvD besluit: 

1. 	het bestuur van SIKB te adviseren om, na verwerking van de door de 
vergadering ingebrachte voorstellen: 
• de nu voorliggende versie 2.0/c3 van AS MB 1000, alsmede de nu 

voorliggende versie 9.0/c3 van BRL S1KB 1000 en van de daarbij 
horende protocollen, vast te stellen en te publiceren als versie 2.0 (AS 
SIKB 1000), resp. versie 9.0 (andere documenten). 

• de nu voorliggende versie 5.2c van AS en BRL SIKB 2000 en van de 
daarbij horende protocollen vast te stellen en te publiceren als versie 
6.0. 

• de nu voorliggende versie 5.0/c3 van BRL SIKB 6000 en van de 
daarbij horende protocollen vast te stellen en te publiceren als versie 
5.0. 

• de nu voorliggende versie 6.01c3 van BRL SIKB 7000 en van de 
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daarbij horende protocollen vast te stellen en te publiceren als versie 
6.0. 

• de nu voorliggende versie 5.0/c3 van BRL SIKB 7500 en van protocol 
7511 vast te stellen en te publiceren als versie 5.0. 

2. het programmabureau mandaat te verlenen beeldmateriaal (louter ter 
illustratie) toe te voegen. 

3. het programmabureau mandaat te verlenen om de teksten waar 
nodig te verwerken in het document 'Essentiële eisen voor publiek 
toezicht door ILenT'. 

4. dat de certificatie-instellingen certificaathouders bij de overstap naar 
de nieuwe versie een nieuw certificaat verstrekken. 

5. Vaststellen gewijzigd document Essentiële eisen voor ILT-toezicht 
Inleiding 

licht het doorlopen proces kort toe. 

Vragen/opmerkingen/suggesties 
vraagt naar de rol van het CCvD in dit proces. in 

licht toe dat selectie van de eisen plaatsvindt door het 
Ministerie van l&W, in afstemming met ILenT, en de belanghebbende partijen. 
Het CCvD bewaakt vervolgens dat de tekst van de essentiële eisen altijd 
letterlijk gelijk is aan de tekst van de betreffende eis in BRL of protocol. Het 
CCvD heeft daarmee een beheer-rol. 
Bij wijziging van BRL-en of protocollen zal opnieuw gekeken worden naar de 
selectie van eisen. Bij wijzingen op tekstniveau in BRL-en of protocollen zorgt 
het CCvD voor gelijkluidende teksten in het document Essentiële eisen. De 
branche heeft daarop invloed via de besluitvorming in het CCvD/AC 
Bodembeheer. 

Besluit 
Het CCvD besluit het bestuur van SIKB te adviseren om, na verwerking van 
de door de vergadering ingebrachte voorstellen de nu voorliggende versie 
1.3/c02 van het document "Essentiële eisen ILT-toezicht: Essentiële eisen 
voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bodembeheer door ILT" vast 
te stellen en te publiceren als versie 1.3. 

Ingelast agendapunt: 
Communicatie over de komende wijzigingen in de documenten 
Inleiding 

beschrijft de beoogde activiteiten gericht op het zo breed 
mogelijk bekend maken van de vandaag vastgestelde en op 1 april a.s. in 
werking tredende wijzigingen in de documenten. 

1. alle inhoudelijke informatie te publiceren op de website. 
2. certificaathouders worden geïnformeerd per brief over de voor hen 

relevante wijzigingen. 
3. informatiebijeenkomst(en). 

Vragen/opmerkingen/suggesties 
Op verzoek van 	 wordt in de communicatie het streven voor 
de langere termijn meegenomen. 

Kennis van kwatileit in bodembeheer 
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Stand van zaken 

Actor 

11-12-2014 

10-03-2016 

!IS -1 b '11) ) 
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Op een vraag van 	 antwoordt 	 dat ook 
de bevoegde instanties gericht zullen worden geïnformeerd, via het POKB en 
wellicht ook per brief. 
Op verzoek van 	 wordt nader bekeken hoe de 
verschillende te organiseren bijeenkomsten worden inhoudelijk worden 
afgebakend. 

Besluit 
Het Centraal College stemt in met de door 
activiteiten op het gebied van communicatie. 

6. Verslag vorige vergadering, 14 december 2017 

De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast. 

7. Mededelingen en rondvraag 
Er zijn geen mededelingen of vragen voor de rondvraag. 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.55 uur. 

beschreven 

Acties 

Openstaand uit deze vergadering 

Vergadering Actor Actie 

01-02-2018 
	

Opsporen en agenderen voor een volgende 
vergadering van een brief over de positie van het 
afdichten van buiten gebruik gestelde bronnen ten 
opzichte van de reikwijdte van de erkenningsplicht 
voor mechanisch boren. 

Openstaand uit vorige vergaderingen 

Vergadering 

18-04-2013 

Actie 

bespreken verschil in audittijd 9001 bij dezelfde of 
bij verschillende Cl bij systeemcertificatie. 

Stand van zaken 

uitvoering zodra aan 
de orde in traject BRL 
SIKB 15000. 

IEEE 
MIE 

afdichten van boorgaten en peilbuizen meenemen 
bi' aan eassin. van BRL SIKB 2000. 
implementatie van alternatieve werkwijzen bij 
accreditatieschema's aankaarten br de RvA. 

10-03-2016 11111.1 mogelijkheden onderzoeken tot het bijhouden in 
een apart document van vigerende versies van 
documenten. 
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Vergadering Actor Actie Stand van zaken 

in het Register van alternatieve werkwijzen 
duidelijker vermelden dat het toepassen van een 
alternatieve werkwijze slechts op één specifiek 
project is toegestaan. Daarnaast een vierde 
alternatieve werkwijze die intussen zou zijn 
beoordeeld toevoegen. 
Aanleveren discussienotitie over uitwisseling van 
digitale veldgegevens vanuit de branche 

O 

22-06-2017 

05-10-2017 

Bezien scope handreiking bodemverdichting 
Bodemonderzoek van de Toekomst. 

05-10-2017 

Samenstellen brede begeleidingscommissie voor 
update Richtlijn Brandputten. 

al 05-10-2017 

Organiseren CCvD-vergadering 21 juni 2018 'op 
locatie' met rondleiding 

05-10-2017 

Bij achterban nagaan of behoefte bestaat aan een 
examenregeling gericht op protocol 6003. 

14-12-2017 

Voor de te organiseren themabijeenkomst contact 
zoeken met het UP Convenant Bodem en 
Ondergrond. 
Vitens benaderen met vraag of zij betrokken willen 
worden bij project Brandputten. 

14-12-2017 

14-12-2017 

Nagaan of een bedrijf dat op de lijst staat daar ook 
nog ooit weer vanaf kan komen. 

14-12-2017 

Afgerond 

Vergadering Actor Actie Stand van zaken 

Projectplan herstart project BRL SIKB 15000 
presenteren. 

Mogelijkheden onderzoeken om wijzigingen in 
wijzigingsbladen ook te presenteren in een 
parallelle versie van BRL of protocol, onder 
vermelding van de datum van elke wijziging. 
Invulling: met ingang van nieuwe versies per 01-
04-2018 publiceren: 

• vastgesteld document (formele status) 
• wijzigingsblad (formele status) 
• document met wijzigingen uit wijzigingsblad 

zichtbaar verwerkt, inclusief datum wijziging 
(informele status) 

10-03-2016 

10-12-2015 ✓; startvergadering 
vindt plaats op 6 
maart 2018. 
✓; wordt onderdeel 
van de vaste 
werkwijze bij 
wijzigingen in 
wijzigingsbladen. 
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Vergadering Actie 	 Stand van zaken Actor 

Nagaan of de Waterwet milieukundige begeleiding 
van waterbodemsaneringen verplicht stelt. 
Resultaat: Waterbodemsaneringen bestaan niet 
onder de Waterwet, maar alleen in de Wbb, die 
voor overgangsgevallen nog geldt (dan is 
milieukundige begeleiding sowieso 
erkenningsplichtig). Voor ingrepen in de 
waterbodem (Waterwet-gevallen') geldt een 
erkenningsplicht als meer dan 1.000 m3  
baggerspecie boven de interventiewaarde wordt 
verwijderd, maar dan alleen voor het onderdeel 
processturing (niet voor verificatie).  
Een brede begeleidingscommissie betrekken bij de 
toekomstige aanpassing van protocol 6003. 

Controleren tekst BRL'en op fo ulering reikwijdte 
alternatieve werkwijze. 

23-06-2016 

22-06-2017 

05-10-2017 

14-12-2017 

14-12-2017 

14-12-2017 

14-12-2017 

Extra bijeenkomst van de PTC Mechanisch boren 
met BC BRL SIKB 11000 organiseren, met als 
onderwerpen 1) de vraag of een mechanische 
boring voor een bodemenergiesysteem mag 
worden uitgevoerd door een wel voor BRL SIKB 
2100, maar niet voor BRL SIKB 11000 erkend 
bedrijf en 2) minimum tijdbesteding certificatie-
instellingen bij beoordelingen voor BRL SIKB 
11000. 
Extra bijeenkomst van de BC protocol 7510 
organiseren. 
Overleg tussen CCvD en ISM over Essentiële 
eisen organiseren. 
Tekstvoorstel ontwikkelen voor het 
Examenreglement en Functiedocument MKB over 
CROW 400. 

•7; BC wordt na CCvD 
van 29-03-2018 in 
principe uitgebreid 
met BC voor protocol 
7003.  
v-; teksten zijn 
synchroon, incl. 
controle en 
eenmali•heid 
s(; behandeld bij 
agendapunt 3. 

✓; behandeld bij 
agendapunt 2.  
v"; behandeld bij 
agendapunt 5. 
,/; tekstvoorstel is in 
documenten verwerkt. 

K 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 

Cc: 	 - ILT 

Onderwerp: 	RE: afstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 
Datum: 	 dinsdag 6 maart 2018 09:38:41 

Alle reden dus om er nog een keer goed naar te kijken en niet zomaar het onderstaande 
antwoord van B+ te verzenden :-). 

Van: 	 - ILT 
Datum: dinsdag 06 mrt. 2018 9:27 AM 
Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

Kopie: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: afstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 

Hoi Allen, 
Ik vraag me af of het grondbewijs (9335) tot de categorie "erkende 
kwaliteitsverklaringen" behoort of tot de categorie "milieuhygiënische verklaringen". Ik 
weet niet of dat de discussie anders maakt, maar goed. 
Zie bijvoorbeeld onderstaande passages in de BRL 9335: 
ID• 7: 
Grondbewijs 
De door de certificaathouder af te geven (milieuhygiënische) verklaring bij een partij 
grond wordt aangeduid als grondbewijs. 
Bijlage 1: 
Model Grondbewijs 
Grondbewijs BRL Grond 93354 
"Naam certificaathouder", beschikt over een NL BSB productcertificaat5/KOMO® productcertificaat en 
verklaart hierbij de volgende partij grond gekwalificeerd 
te hebben: 
voetnoot op p. 47: 
4 Dit grondbewijs is niet het productcertificaat-BSB-certificaat dat door de certificerende 
instelling aan de certificaathouder wordt verstrekt. Het grondbewijs is een eigen verklaring van 
de certificaathouder en wordt voorzien van het NL BSB/KOMO-merk. 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 5 maart 2018 16:41 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: RE: afstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde 
grond 
Hoi 
In het antwoord wordt de suggestie gewekt dat ATM de vermelding moet doen. Ik denk 
dat het wat genuanceerder ligt en dat komt door de definitie van de erkende 
kwaliteitsverklaring. Artikel 1 Bbk stelt namelijk dat een erkende kwaliteitsverklaring het 
volgende is: 
Erkende kwaliteitsverklaring: schriftelijke verklaring die is afgegeven door een instelling  
die daartoe beschikt over een erkerininct waarin wordt verklaard dat de bijbehorende 
partij die afkomstig is van een persoon of instelling die is erkend voor het produceren op 
basis van een nationale Beoordelingsrichtlijn, voldoet aan de bij of krachtens dit besluit 
gestelde eisen met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit, mits toegepast op de in 
de verklaring aangegeven wijze; 
De schriftelijke verklaring wordt afgegeven door de CI. Zie def. Instelling in artikel 1 
Bbk: 
"certificeringsinstelling, inspectie-instelling, laboratorium of andere instelling, die 



beoordeelt of een persoon, een stof, een product, een installatie, een voorziening of een 
ander object overeenstemt met een normdocument". 
ATM is dus niet zonder meer verantwoordelijk voor de vermelding. Daarmee wordt ook 
de vraag van belang of de niet genormeerde stoffen moeten worden gemeten in het 
toelatingsonderzoek op basis waarvan de kwaliteitsverklaring wordt afgegeven. 
Daarvoor hebben wij nog geen goed aangrijpingspunt kunnen vinden. 
Kortom, ik denk dat het antwoord wat te kort door de bocht is en nadere bespreking 
behoeft. Goed om te proberen hierover met 	even in overleg te treden. Zou 
vrijdag wellicht nog kunnen. Wil jij  mi  eens e len. 
Groet 

Van: 	 - ILT 
Verzon • en: maan• ag 5 maart 2018 13:50 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 -ILT, 	 - ILT 
On • erwerp: 	: a stemming over vraag gron• •ewijs BRL 9335 thermisch gereinigde 
grond 
Hoi'', 
Dit is een hele listige! 
De vragensteller is van het advocatenkantoor dat voor het Waterschap Vallei en Veluwe 
werkt en ook het zich "voegen" in de zaak behandelen. 
Wij hebben voorafgaand aan de LOD flinke discussies gehad over het feit of dan niet 
hard (genoeg) aanwijzingen en vindplaatsen in protocol 7510 en 9335/2 te vinden zijn 
op basis waarvan ATM (en opvolgend MVO) verplicht waren om de hoge gemeten (niet 
genormeerde) sulfaatgehalten met certificaat/grondbewijs meegeleverd zouden moeten 
worden. 
Dit was voor de indieners van de bodemsignalen (Waterschap en RUD) een van de 
belangrijkste verplichtingen waar ATM (en MVO) op grond van deze protocollen aan 
hadden moeten voldoen. Wij hebben dan ook op dit punt in het inspectierapport niet 
aangegeven dat er sprake was (geweest) zou zijn van overtredingen waar wij bevoegd 
gezag van zijn. 
Je voelt hem al; zij willen aantonen dat ATM nog meer overtredingen heeft begaan waar 
wij bevoegd gezag van zijn en waar wij (ook) tegen op hadden moeten treden. 
Wat is wijsheid! Dit "Ja" antwoord zal voor de zaak tegen ATM nog wel eens 
consequenties kunnen hebben, alhoewel dat wellicht mee zal vallen. 
Nu hebben wij al vorig jaar geconstateerd dat ATM vanaf januari 2017 de (wel) gemeten 
niet genormeerde sulfaatgehalten meelevert, inclusief aanwijzingen voor de gebruiker. 
Het was dan ook niet opportuun om dat in de LOD's mee te nemen daar deze gericht 
zijn op naleving (in de toekomst) en er was dan ook geen aanleiding om dit verder te 
onderzoeken en uit te werken. 
Los van wat e.e.a. voor onze zaak betekent; voor het Waterschap zal het antwoord op 
deze vraag weleens cruciaal kunnen zijn in de verdere civielrechtelijke procedures die zij 
voert tegen ATM/MVO/Liebregts. 
Voor wat betreft het antwoord op de vraag: 
Het is teveel een antwoordt dat gebaseerd is op redeneren als "zou afgeleid kunnen 
worden als" dan dat er werkelijk een harde verplichting in de normdocumenten en de 
Regeling zijn opgenomen om de geanalyseerde niet genormeerde stoffen mee te 
leveren. Deze nuancering zou - in natuurlijk correctere bewoordingen - mijns inziens 
aan het antwoord toegevoegd moeten worden. 
Groet, 



Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 5 maart 2018 10:05 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 
ILT 
Onderwerp: FW: afstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde 
grond 
Heren, 
Willen jullie hierover afstemming zoeken met 
Hij wil behalve het goede antwoord geven ook zorgen dat bij ons lopende zaken niet in de weg 
gezeten worden. 
Groeten, 

Beste 	, 
Toch even e check uitgevoerd bij de vraagsteller. Het gaat inderdaad om de BRL 9335. Zie 
hieronder. 
Overigens verwijst hij ook naar de verhouding met art 4.3.3 lid 3 sub f. Echter dit is een artikel 
dat gaat over partijkeuringen. De BRL 9335 is een erkende kwaliteitsverklaring (paragraaf 4.6 
ipv paragraaf 4.3) 



Van: 
Aan: 
Ce: 
Onderwerp: 	 uit arvalonline over ATM 
Datum: 	dinsdag 6 maart 2018 16:31:42 

Hoi, 
Interessant bericht om meer achtergrond van te krijgen: 
Groeten, 771 
ATM gedaagd door Martens en Van Oord 
275 kton thermische gereinigde grond die ATM aan Martens en Van Oord heeft geleverd bevat 
volgens de aannemer nog gevaarlijke stoffen. Daarom eist het bedrijf in een kort geding dat ATM de 
vervuilde grond terugneemt. 

Martens en Van Oord heeft 200 kton door ATM geleverde grond aangebracht op een terrein in de gemeente 
Briefte waar een recreatiegebied wordt ontwikkeld. De gemeente werd onlangs echter door de Zuid-Hollandse 
milieudienst Dallt gewaarschuwd dat de grond verontreinigd is met vluchtige stoffen zoals benzeen, tolueen 
en oplosmiddelen. 
Het ANP meldt nu dat Martens en Van Oord ATM daagt. De aannemer eist dat de afvalverwerker de grond 
terugneemt. Aanstaande maandag (26 februari) staat een kort geding gepland. 
AfvalOnline kon ATM vanmorgen niet bereiken voor commentaar. Aan het ANP liet ATM echter weten 
compleet verrast te zijn door de vervuiling van de grond. "We verbranden de grond op een temperatuur van 
minimaal 50o graden en zo verdwijnen zelfs de zwaarste koolwaterstoffen. Het is voor ons niet te verklaren", 
aldus een woordvoerder. Vanwege de beschuldigingen laat ATM de thermische grondreinigingsinstallatie in 

'I testen. Martens en Van Oord doet vooralsnog geen mededelingen over de zaak. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 11 T 

Onderwerp: 	138503 Stukken deel 1 ATM 
Datum: 	woensdag 7 maart 2018 10:09:01 
Bijlagen: 	Stukken  

Geachte 

Hierbij naar aanleiding van uw vraag stuur ik u het dossier voor de hoorzitting op 29 maart 2018. Het gaat om 
het bezwaar van ATM (138503) 

Ik zal u straks nog meer stukken doen toekomen. 

Met vriendelijke groet, 
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Betreft: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

ILT, Water Producten en Stoffen 
t.a.v. ~MEM 
Postbus 16191 
2500 BD 's-GRAVENHAGE 



Inlichtingen 

Raad wanstate Afdeling bestuursrechtspraak Pagina 1 van 1 

Betreft : Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

Producten en Stoffen ILT Water, t.a.v. MIROMI 

Postbus 16191 
2500 BD 'S-GRAVENHAGE 

Datum 	 Ons nummer 	 Uw kenmerk 
14 september 2017 201707441/1/A1 	138503 

Onderwerp 
ATM BV/SS I en M 
dwangsom 

Procedure 
Voorlopige voorziening 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij de Afdeling is bovenvermelde procedure gestart door: 
ATM B.V.. 

Deze procedure heeft betrekking op do beschikking van Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu van 29 augustus 2017, 138503. 

Vervolgcorrespondentie 
Aan deze procedure zijn een zaaknaam en een zaaknummer toegekend. Deze vindt u 
hierboven onder de kopjes "Onderwerp" en "Ons nummer". In alle correspondentie over 
deze zaak worden deze naam en dit nummer vermeld. 
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het toegewezen zaaknummer te 
vermelden. 

Werkwijze 
Wilt u (meer) informatie over de werkwijze van de Afdeling, bezoek dan de website van 
de Raad van State (www.raadvanstate.n1). 

Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht. 

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. 

Hoogachtend, 
de griffier 

Tevens verzoek ik u orn alle op de zaak betrekking hebbende stukken toe te sturen. 

3129137(IAA) 
Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl  
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden 
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AANTEKENEN 
Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA DEN HAAG 

1-AN 

INGEKOMEN 

1 3 SEP, 2017 

41AKT-4017CYP-1 11 //CA  
44.1  

RAAD VAN STATE #2002 P.001 /011 

Ploum (0‘  

4V<LIIIM Lodder 
/ Ar 	Princen 

Yevens vooraf per fax: 070 —365 13 80 (zonder bijlagen) 

Rotterdam, 13 september 2017 

Referentie 	: 53817049 ATM / ILT 
Uw referentie 
Van 	: 	 advocaat 
Telefoon 
Fax 

11111111ploum.n1 

13etreft 	Verzoek om voorlopige voorziening (schorsing lasten onder 
dwangsom, vermeend handelen in strijd met het Besluit 
bodemkwaliteit) 

iEdelachtbare vrouwe, heer, 

Namens cliënte, ATM B.V., statutair gevestigd te Moerdijk en kantoorhoudende aan de 
Vlasweg 12 te (4780 PW) Moerdijk (hierna: "ATM"), te dezer zake domicilie kiezende 
aan de Blaak 28 te (ani TA) Rotterdam, ten kantore van Ploum lodder Princen 
Advocaten en Notarissen, van welk kantoor 	 tot advocaat-gemachtigde 
wordt gesteld, zulks met het recht van plaatsvervanging, bericht ik u als volgt. 

t. 	Spoedeisend belang 
14. 	Bij besluit van 29 augustus 2017 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu (namens deze de Inspecteur ILT water, producten en stoffen, hierna: 
`KT') vier lasten onder dwangsom opgelegd (bijlage 1),  hierna: ̀ toDi. Daarbij 
zijn verschillende begunstigingstermijnen gesteld, waarbij op dit moment de 
begunstigingstermijnen gekoppeld aan de lasten 1. en 4 niet haalbaar zijn, 
onder de gegeven omstandigheden, zoals hierna wordt toegelicht. 

1.2. 	Bij besluit van 4 september 2017 is de begunstigingstermijn gekoppeld aan last 
4 weliswaar verlengd (bijlage 2), maar het moeten voldoen aan deze last, 

i :7 
Eituk 28 	 Postbus 711 	 T +31 10 4140 6440 	I infogplounted 
(311 TA Rattardarn 	1 3000 AS Rotterdam 	F +31 10 436 4400 	www.ploum-n1  

BTW: K.804002.204.1.01 
KvK. 24466720 
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AANTEKENEN 
Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA DEN HAAG 

Ploum 
Wik"-  S Lodder 

Ar 	Princen 

Tevens vooraf per fax: Mfflaall (zonder bijlagen) 

Rotterdam, 13 september 2017 

: 53817049 ATM /1LT 

MEM advocaat 

: 11311.1@ploum.ni  

: Verzoek om voorlopige voorziening (schorsing lasten onder 
dwangsom, vermeend handelen in strijd met het Besluit 
bodemkwaliteit) 

Referentie 
Uw referentie 
Van 
Telefoon 
Fax 
E-mail 

Betreft 

Edelachtbare vrouwe, heer, 

Namens cliënte, ATM B.V., statutair gevestigd te Moerdijk en kantoorhoudende aan de 
Vlasweg 12 te (4780 PW) Moerdijk (hierna: "ATM"), te dezer zake domicilie kiezende 
aan de Blaak 28 te (3011 TA) Rotterdam, ten kantore van Ploum Lodder Princen 
Advocaten en Notarissen, van welk kantoor 	 tot advocaat-gemachtigde 
wordt gesteld, zulks met het recht van plaatsvervanging, bericht ik u als volgt. 

1. 	Spoedeisend belang 

1.1. 	Bij besluit van 29 augustus 2017 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu (namens deze de Inspecteur ILT water, producten en stoffen, hierna: 
'ILT') vier lasten onder dwangsom opgelegd (bijlage 1),  hierna: 'LoD'. Daarbij 
zijn verschillende begunstigingstermijnen gesteld, waarbij op dit moment de 
begunstigingstermijnen gekoppeld aan de lasten 1 en 4 niet haalbaar zijn, 
onder de gegeven omstandigheden, zoals hierna wordt toegelicht. 

1.2. 	Bij besluit van 4 september 2017 is de begunstigingstermijn gekoppeld aan last 
4 weliswaar verlengd (bijlage 2),  maar het moeten voldoen aan deze last, 

Blaak 28 
3011 TA Rotterdam  

I Postbus 711 	 I T +31 10 440 6440 	infoeplounnt 
3000 AS Rotterdam 	F 4-31 10 436 4400 	www.plounni  I

BTW: Nl..8040.02.204.13.01 
1 KvK: 24466720 



Ploum Lodder Princen Is een maatschap die mede praktijkvennootschappen omvat. Op alle diensten die Ploum Lodder Princen verricht, zijn onze algemene voorwaarden van 
toepassing. U kunt deze raadplegen, uitprinten en downtoaden via onze website www.ploum.nl. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid. 
Ploum Lodder Princen is In het Handelsregister ingeschreven onder nummer 24466720. 

Ploum Lodder Princen Is a partnership which inciudes professional corporations. Our general terms and conditlons apply to all services performed by Ploum lodder Princen. 
These can be accessed, printed and downloaded vla our website www.ploum.nl. The general terms and conditlons contain a limitation of liabitity. Ploum Lodder Princen is registered 
In the Trade Register under number 24466720. 
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onder de gegeven omstandigheden, kan van ATM niet worden verlangd, zoals 
hierna eveneens wordt toegelicht. 

	

1.3. 	De begunstigingstermijn gekoppeld aan last 1 loopt af 4 weken na 
bekendmaking van de LoD op 29 augustus 2017 en loopt derhalve af op 26 
september 2017. 

	

1.4. 	Daarmee is het spoedeisend belang van ATM bij dit verzoek gegeven. 

2. Connex bezwaarschrift  

	

2.1. 	Tegen beide beschikkingen is heden en derhalve tijdig pro-forma bezwaar 
gemaakt (bijlage 3). 

	

2.2. 	De gronden van dit verzoek treft u hierna aan. 

3. Inleiding 

De inrichting en bedrijfsvoering van ATM  

	

3.1. 	ATM was onderdeel van (moederbedrijf) Shanks Group. Shanks Group is 
gefuseerd met de Van Gansewinkel Groep en verder gegaan onder een nieuwe 
naam: Renewi. 

	

3.2. 	In de inrichting van ATM wordt in een thermische reinigingsinstallatie 
voornamelijk verontreinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat ('TAG') 
verwerkt. De verontreinigde grond komt veelal vrij bij de sanering van 
(fabrieken) terreinen of tankstations. TAG is asfalt dat geproduceerd werd tot 
1990 en komt vrij bij de vernieuwing van wegen. 

	

3.3. 	Verontreinigde grond wordt ontvangen via vrachtwagens en aan de steiger per 
schip. 

	

3.4. 	ATM heeft een eigen laboratorium dat een cruciaal onderdeel van de 
bedrijfsvoering vormt. Het laboratorium levert een belangrijke bijdrage aan het 
in compliance zijn én blijven door het binnenkomende afval, de 
verwerkbaarheid, het verwerkingsproces en de gereinigde materialen te 
controleren. Het laboratorium heeft een breed scala aan expertises. Elke 
afvalstroom en elke installatie heeft immers een eigen, specifieke analyse 
nodig. Opgemerkt wordt dat de te controleren parameters zijn afgestemd met, 
vastgelegd en goedgekeurd door het bevoegd gezag, via het verlenen van de 
vigerende omgevingsvergunning. 

	

3.5. 	Voor de inrichting van ATM is een omgevingsvergunning (activiteit milieu) 
verleend op 29 mei 2009. Onderdeel van de vergunde situatie (en aanvraag) 
zijn de procedures met betrekking tot acceptatie, verwerking, administratieve 
organisatie en interne controle ('AV & AO/IC') (bijlage 4). Het AV&AO/IC is 
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opgesteld op basis van een vooraf uitgevoerde risico analyse en beschrijft het 
geheel van beheersmaatregelen en interne controle mechanismen om de kans 
op mogelijke afwijkingen binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. 

Acceptatieproces 

3.6. 	Onderdeel van het AV&AO/IC is het acceptatieproces. Het acceptatieproces is 
opgebouwd uit een 2-tal onafhankelijke processtappen, te weten: 

- 	de vooracceptatie 
- de eindacceptatie 

3.7. 	Tijdens de vooracceptatie wordt beoordeeld of ATM aangeboden afvalstoffen 
mag accepteren conform haar acceptatiebeleid, vergunning en wet-
/regelgeving. Deze beoordeling bestaat o.a. uit een proces technische en een 
logistieke toets. Hiertoe wordt bij de klant informatie verzameld over de 
mogelijk aan te leveren stromen en de processen waar deze afvalstromen bij 
vrijkomen. Tijdens de vooracceptatie wordt aan de hand van de beschikbare 
gegevens een controle regime (monstername en analyse) ten behoeve van de 
eindacceptatie vastgesteld. 

3.8. 	Tijdens de eindacceptatie wordt middels o.a. monstername en analyse 
beoordeeld of de feitelijk aangeleverde afvalstoffen daadwerkelijk voldoen aan 
het acceptatiebeleid, vergunning en vigerende wet-/regelgeving. Ook vindt 
tijdens de eindacceptatie verificatie plaats van de informatie uit de 
vooracceptatiefase. Op basis van deze informatie wordt, indien nodig, het 
controleregime aangepast. 

3.9. 	Om maximale functiescheiding te bereiken zijn, tijdens het gehele 
acceptatieproces, diverse functionarissen van verschillende afdelingen 
betrokken. 

Verwerkingsproces 

3.10. 	Alvorens de afvalstoffen daadwerkelijk worden gereinigd wordt (middels 
bemonstering en analyse) beoordeeld of de te verwerken afvalstoffen voldoen 
aan het verwerkingsbeleid van ATM. Om te komen tot een stabiele 
bedrijfsvoering (emissie- en product technisch) vindt tevens controle van 
relevante procesparameters plaats. 

3 
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Thermische reiniging 

	

3.11. 	De verontreinigdogrond wordt bij ATM gereinigd in een thermische 
reinigingsinstallatie. Het hart van de installatie is een draaiende trommel van 
ruim 50 meter lang en 5 meter doorsnee. 

	

3.12. 	Via transportbanden wordt de verontreinigde grond in de trommel gevoerd en 
door het draaien onder afschot gaat de grond langzaam naar het einde van de 
trommel. Als gevolg van de hoge temperatuur gaan de (organische) 
verontreinigen uit de grond over in de dampfase. Deze damp wordt afgevoerd 
naar de rookgasreiniging voor verdere verwerking. 

	

3.13. 	De gereinigde grond wordt met een transportband, onder een 
productcertificaat (zie hieronder), in de meeste gevallen afgevoerd naar het 
buurbedrijf, die de grond vervolgens onder haar eigen certificaat toepast of 
levert aan afnemers die de grond toepassen in onder meer 
wegenbouwprojecten. Zie voor een verdere toelichting, onderdeel 'last 4'. 

	

3.14. 	Ten behoeve van dit verwerkingsproces zijn in de periode van medio 2013 — 
medio 2014 de oude opslagloodsen vervangen door een nieuwe opslagloods. 
Binnen deze opslagloods worden verwerkingsclusters samengesteld. 

	

3.15. 	Om te voldoen aan de vigerende emissie-eisen zijn uitgebreide technische 
voorzieningen aanwezig. Naast deze technische maatregelen is het echter van 
groot belang dat een stabiel en continu reinigingsproces wordt gerealiseerd. 
Dit wordt bereikt door een continue aanvoer en verwerking van grondstromen. 

Certificering en erkenning 

	

3.16. 	ATM is sinds 24 april 2007 erkend voor het uitvoeren van werkzaamheden 
waarvoor de SIKB-BRL 7500, protocol 7510 als normdocument is aangewezen 
(bijlage 5). Sinds 28 maart 2009 beschikt ATM over een erkenning voor het uit-
voeren van werkzaamheden waarvoor de BRL 9335, protocol 9335-2 als norm-
document is aangewezen (bijlage 6). 

	

3.17. 	Aanleiding voor de LoD is de veronderstelling van ILT dat ATM de 
verontreinigde grond niet bewerkt conform deze normdocumenten en 
daardoor van een onbetrouwbare milieu-hygiënische verklaring voorziet. 

	

3.18. 	Tegen het voornemen om deze LoD op te leggen (bijlage 7), zijn zienswijzen 
ingediend (bijlage 8). Deze zienswijzen worden op deze plaats herhaald en 
moeten als ingelast worden beschouwd. Hierna zal worden toegelicht waarom 
met deze zienswijzen onvoldoende rekening is gehouden. 

	

3.19. 	Hierna worden de lasten 1 en 4 besproken en toegelicht. 
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4. 	Last 1: administratief proces aanpassen 

Inhoud last 1  

4.1. 	Deze last houdt in, dat binnen 4 weken na bekendmaking van de LoD de 
administratie van ATM zodanig moet zijn aangepast, dat de in- en uitgaande 
stromen van de bewerkingsinstallatie volledig en 'partijgewijs' gevolgd kunnen 
worden. 

Reactie ILT op zienswijzen ATM  

4.2. 	Op pagina 4 van 18 van de LoD, vanaf de 2e  alinea, wordt gereageerd op de 
zienswijzen van ATM. 

4.3. 	ILT geeft aan dat: "(...) het mogelijk moet zijn om na reiniging en uitkeuring te 
bepalen welke oorspronkelijke partijen te reinigen grond onderdeel uitmaken 
van het gereinigde eindproduct en daarop een invloed hebben kunnen 
uitoefenen. Door te administreren welke partijen zijn opgegaan in een opslag-
en/of bewerkingscluster zijn de partijen nog steeds te volgen." Met als doel, 
dat 	indien nodig — een relatie gelegd kan worden tussen de kwaliteit van de 
geaccepteerde, te reinigen partijen grond en de kwaliteit van het gereinigde 
eindproduct, aldus ILT ('de oorzaak-analyse'). 

Standpunt ATM  

4.4. 	ATM stelt zich op het standpunt dat dit doel reeds wordt bereikt door de wijze 
waarop zij haar bedrijfsvoering heeft ingericht, en dat derhalve van enige over-
treding geen sprake is. 

Proces van (voor- en eind-) acceptatie borgt kwaliteit eindproduct 

4.5. 	Allereerst wordt opgemerkt dat het, gelet op het strenge en zorgvuldige proces 
van vooracceptatie, eindacceptatie en de reguliere controle van het 
verwerkingsproces, geen praktijk Is bij ATM dat het gereinigde eindproduct een 
kwaliteit heeft welke op basis van de eindacceptatie van de aangeleverde 
materialen niet werd verwacht Dit wordt bereikt door het geheel van 
beheersmaatregelen en interne controlemechanismen zoals deze hierboven 
(onder 3.6 tot en met 3.10) kort zijn beschreven. Hierdoor kan gesteld worden 
dat de acceptatie welke door ATM wordt gehanteerd feitelijk strenger is als 
door de BRL 7500, protocol 7510 wordt voorgeschreven. 

4.6. 	Een voorbeeld hiervan betreft de acceptatie van partijen < 50 m3. Op grond van 
de BRL 7500, protocol 7510, mogen dergelijke partijen zonder voorinformatie 
en/of controle bij aanlevering worden geaccepteerd, opgebulkt en verwerkt. Bij 
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ATM vindt controle (monstername en analyse) van dergelijke partijen plaats 
aan de hand van de beschikbare informatie tijdens de vooracceptatie fase. Dat 
wil zeggen: hoe beperkter de informatie tijdens de vooracceptatie, des te 
hoger de controlefrequentie van het materiaal wanneer het wordt aangeleverd 
(eindacceptatie). Hierbij speelt partijgrootte geen rol. In de praktijk resulteert 
dit erin dat de betreffende partijen, bij ATM, nagenoeg allemaal worden 
bemonsterd en geanalyseerd bij aanlevering. 

4.7. 	Een ander voorbeeld betreft grond afkomstig van calamiteiten. Op grond van 
de BRL 7500, protocol 7510 hoeft grond pas te worden bemonsterd indien 
deze een omvang heeft welke groter is dan 50 m3. ATM hanteert, op grond van 
haar AV&A0/1C, ook hier het uitgangspunt dat het controleregime bij 
eindacceptatie wordt bepaald aan de hand van de beschikbare voorinformatie. 
In het geval van calamiteiten zal dit nagenoeg in alle gevallen leiden tot 
bemonstering en analyse van alle individuele aanleveringen. 

Gecertificeerd proces 

4.8. 	Het huidige verwerkingsproces van ATM is een continu proces, waarbij 
grondpartijen worden opgeslagen in clusters, wat ook plaatsvindt bij 
vergelijkbare verwerkers. ATM weet op het moment van clusteren uit welke 
partijen/aanleveringen het cluster is opgebouwd, omdat vooraf is vastgesteld 
dat alle aanleveringen van het betreffende cluster voldoen aan dezelfde 
verwerkingscategorie. Deze clusters worden vervolgens gezamenlijk verwerkt 
met andere clusters van dezelfde categorie. Omdat deze individuele clusters 
onderdeel uitmaken van een totaal productiecluster is niet meer een exacte 
relatie te leggen met het moment waarop individuele aanleveringen/partijen 
worden verwerkt. 

4.9. 	Deze werkwijze (acceptatie/verwerking/afgifte, incl. opslag en clustering) 
wordt sinds maart 2007 periodiek (2x/jaar) beoordeeld door een certificerende 
instelling. Bij deze periodieke controles zijn tot op heden geen materiële 
afwijkingen ten opzichte van het norm-document vastgesteld. M.a.w.; de 
certificerende instantie meent dat het proces en de werkwijze van ATM 
overeenstemmen met het norm-document. De certificerende instantie is in 
kennis gesteld van de LoD en heeft daarop mondeling aan ATM laten weten dat 
deze instantie nog steeds achter het certificaat staat en geen aanleiding ziet dit 
certificaat in te trekken. 

4.10. 	ATM kan dus aangeven uit welke individuele aanleveringen een cluster is 
opgebouwd. Omdat op een cluster uitsluitend aanleveringen worden gelost 
waarvan met zekerheid vast te stellen is dat deze alle behoren tot eenzelfde 
kwaliteit (categorie) kan van het cluster gesteld worden dat dit voldoet aan de 
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betreffende kwaliteit. Daarmee ligt ook vast welke kwaliteit het gereinigde 
product zal hebben. Een (individueel) verwerkingscluster gaat vervolgens op in 
het totale productiecluster (behorend tot dezelfde categorie). Vervolgens is 
niet meer te herleiden wanneer een individueel cluster exact in de installatie is 
gebracht. Dat staat echter niet in de weg aan een oorzaak-analyse. 

	

4.11. 	Sinds 2009 heeft ATM 115 steekproeven (AP-04 keuringen) uit laten voeren. In 
de afgelopen jaren betreft het hier ca. 1800 analyses. Sinds 2009 zijn er slechts 
voor een 3-tal individuele parameters meetwaarden gevonden welke verhoogd 
waren ten opzichte van de norm als opgenomen in bijlage B van het Bbk 
(.0,16% van het totaal aantal uitgevoerde metingen). Bij elke aangetroffen 
verhoogde meetwaarde heeft ATM een oorzaak-analyse uitgevoerd en zijn 
passende corrigerende-/preventieve maatregelen doorgevoerd. 

	

4.12. 	Daarmee voldoet ATM aan paragraaf 3.13 van BRL SIKB 7500. In de 
beantwoording van de zienswijzen wordt ook verwezen naar deze paragraaf 
3.13. ILT veronderstelt dat deze analyse alleen uitgevoerd kan worden als een 
directe relatie kan worden gelegd tussen het uitgekeurde en geleverde 
eindproduct van reiniging en de inkomende, geaccepteerde te reinigen 
individuele partijen die daar (deels) in zijn verwerkt. 

	

4.13. 	Dit is niet nodig, zoals hiervoor is toegelicht. In hoofdstuk 3 van de BRL SIBK 
7500 zijn de eisen weergegeven die dienen te worden gesteld aan het te 
hanteren kwaliteitssysteem. Zo wordt o.a. ingegaan op diverse aspecten 
waaraan het kwaliteitssysteem dient te voldoen. Op grond van paragraaf 3.13 
"Beheersing van afwijkingen" dient ATM een risico analyse uit te voeren waarin 
de volgende zaken worden beoordeeld: 

• Vooracceptatie-fase; 

• Eindacceptatie-fase; 

• Opslag; 

• Bewerking; 

• Uitkeuring. 

	

4.14. 	De risico analyse als bedoeld in deze paragraaf is bedoeld om risico's in de 
bedrijfsvoering (vooraf) inzichtelijk te maken zodat bij het inrichten van de 
procesvoering de kans op mogelijke afwijkingen kan worden geminimaliseerd 
door het treffen van beheersmaatregelen en interne controlemechanismen. 

	

4.15. 	ATM heeft overeenkomstig paragraaf 3.13 een risico analyse uitgevoerd. Deze 
risico analyse is opgesteld op grond van het rapport "De verwerking 
verantwoord". De risico analyse is beoordeeld en geaccordeerd door het 
bevoegd gezag, met het verlenen van de omgevingsvergunning. Op grond van 
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de uitgevoerde risico analyse heeft ATM vervolgens haar AV&AO/IC opgesteld, 
zoals hiervoor is beschreven. In dit AV & AO/IC is het geheel van maatregelen 
en (interne) controle mechanismen in relatie tot het proces van "acceptatie 
opslag/verwerking -4 afgifte" beschreven, Vanzelfsprekend neemt door deze 
maatregelen de kans op ongewenste afwijkingen af. Opgemerkt wordt dat het 
bevoegd gezag ook met het vigerende AV&AO/IC heeft ingestemd, met het 
verlenen van de vigerende omgevingsvergunning, 

	

4.16. 	Zoals hiervoor is aangegeven volgt hier uit niet dat alleen een oorzaak-analyse 
kan worden uitgevoerd als alle individuele partijen zijn geadministreerd als 
ingaand en ook weer als uitgaand kan worden geïdentificeerd, ATM weet op 
het moment van clusteren uit welke partijen/aanleveringen het cluster is 
opgebouwd. Omdat vooraf is vastgesteld dat alle aanleveringen van het 
betreffende cluster voldoen aan hetzelfde verwerkingscategorie worden deze 
clusters vervolgens gezamenlijk verwerkt met andere clusters van dezelfde 
categorie. Omdat deze individuele clusters onderdeel uitmaken van een totaal 
productiecluster is niet meer een exacte relatie te leggen met het moment 
waarop individuele aanleveringen/partijen worden verwerkt. ATM kan dus 
aangeven uit welke individuele aanleveringen een cluster is opgebouwd. 
Omdat op een cluster uitsluitend aanleveringen worden gelost waarvan met 
zekerheid vast te stellen is dat deze alle behoren tot een zelfde kwaliteit 
(categorie) kan van het cluster gesteld worden dat dit voldoet aan de 
betreffende kwaliteit. 

	

4.17. 	De aanpassing die ILT vraag is niet slechts administratief, maar heeft 
ingrijpende gevolgen, zoals hierna wordt toegelicht. 

Last 1 onmogelijk uitvoerbaar binnen 4 weken  

	

4.18. 	Wanneer de lezing van ILT de juiste is, dan geldt het volgende. 
ILT stelt dat de administratie dient te worden aangepast, zodanig dat ATM in 
staat is een relatie te leggen tussen de kwaliteit van de geaccepteerde, te 
reinigen partijen grond en de kwaliteit van het gereinigde product. Op dit 
moment is dit niet per afzonderlijk te reinigen levering/partij mogelijk, mede 
omdat sprake is van een continu proces. Zoals hiervoor beschreven, worden er 
productieclusters opgebouwd, die zijn opgebouwd uit inkomende leveringen. 
Wanneer die leveringen aan een productiecluster worden toegevoegd dan 
komt deze levering niet afzonderlijk identificeerbaar uit de thermische 
reinigingsinstallatie, wat een logisch gevolg is van het werken met 
productieclusters en een continu proces, waarbij een constante stroom 
gereinigde grond de thermische reinigingsinstallatie verlaat. Dit proces moet 
ook constant draaien, zoals hiervoor toegelicht, om zo de (vergunde) emissies 
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te beheersen. De normdocumenten stellen geen beperkingen aan de omvang 
van een cluster. 

4.19. 	De interpretatie van ILT zou ATM dwingen in de opslagloods kleinere clusters 
samen te stellen en per cluster dus batchgewijs — te verwerken. De 
bedrijfsvoering en inrichting zijn hiertoe op dit moment niet uitgerust. De 
loodsen bieden op dit moment fysiek geen plaats voor zoveel separate clusters, 
gelet op de aanwezige voorraad en aanleveringen. Daarbij geldt dat 
momenteel ook sprake is van vrijwel geen afzetmogelijkheden, wat maakt dat 
de voorraden vrijwel niet snel weggewerkt kunnen worden. Bovendien, als die 
wijze van clustering moet worden aangehouden dan bieden de loodsen veel 
minder ruimte voor clusters dan op dit moment. Daarmee zal de reguliere 
verwerkings- en opslagcapaciteit warden gehalveerd. 

4.20. 	Kortom; om aan de last 1 te voldoen zal niet alleen de 'papieren' administratie, 
maar bovenal de wijze van clustering en opslag binnen de loodsen moeten 
worden aangepast. Daarnaast zal de verwerking van continu naar batchgewijs 
moeten worden aangepast. 

4.21. 	Fysiek is er overigens geen ruimte binnen de inrichting om de opslagcapaciteit 
van de loodsen te vergroten of om een nieuwe loods toe te voegen. Dat 
betekent dat de loodsen leeggemaakt moeten worden om de door ILT 
gewenste wijze van clustering toe te passen. Gelet op de beperkte 
afzetmogelijkheden en huidige wijze van werken is dit niet snel te realiseren, zo 
is na intern beraad gebleken. Het is niet goed in te schatten welke tijd daarmee 
gemoeid is. Evident is wel dat dit binnen de begunstigingstermijn bij lange na 
niet gerealiseerd kan zijn. 

4.22. 	Gelet hierop, alsook de ingrijpende gevolgen van het moeten voldoen aan deze 
last voor de bedrijfsvoering en werkwijze, is het verzoek last 1 te schorsen tot 
(tenminste) 6 weken na de beslissing op bezwaar. 

5. 	Last 4: afnemer informeren over onbetrouwbaarheid afgegeven certificaten 

5.1. 	Met deze last wordt beoogd afnemers van thermische gereinigde grond te 
informeren over de eerder afgegeven onbetrouwbare grondbewijzen. Daarbij 
gaat het volgens de last afnemers te informeren over verstrekte 
bewijsmiddelen die geen betrouwbaar beeld verschaffen van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de thermisch 
gereinigde grond. 

5.2. 	ILT stelt dat het rookgasreinigingsresidu niet mocht warden toegevoegd aan 
het eindproduct. ATM betwist dat er sprake is van rookgasreinigingsresidu; er is 
volgens ATM sprake van waswater. Ook het standpunt van ILT dat het 
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rookgasreinigingsresidu niet aan het eindproduct mag worden toegevoegd 
wordt door ATM onder verwijzing naar de zienswijzen en het aan te vullen 
bezwaarschrift, betwist. 

5.3. 	Ter toelichting van het hiervoor vermelde merkt ATM het volgende op. Het 
standpunt van ILT is onjuist, nu de analyse waar deze verklaring op is 
gebaseerd plaatsvindt nadat het eindproduct met het waswater is gekoeld en 
bevochtigd om diffuse emissie van stof te voorkomen. M.a.w.: de milieu-
hygiënische verklaring is mede hier op gebaseerd. Als het gaat om eventuele 
meldingen onder artikel 42 Besluit bodemkwaliteit, dan gaat het ook om de te 
verstrekken milieu-hygiënische verklaring. 

5.4. 	Er is met die verklaringen wel een betrouwbaar beeld gegeven van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenstelling van de thermisch 
gereinigde grond die is geleverd aan de afnemers van ATM. 

5.5. 	Daarnaast geldt dat in het merendeel van de gevallen, deze verklaringen niet 
zijn afgegeven aan de toepasser, maar aan een partij die levert aan toepassers. 
Die zijn niet (allen) bekend bij ATM. Met het informeren van deze afnemer 
conform last 4, is dus ook nog niet bewerkstelligd dat de toepassers die de 
melding als bedoeld in artikel 42 Bbk gaan doen of hebben gedaan, worden 
bereikt. Daarvoor is handelen van de afnemer van ATM nodig. M.a.w., met 
deze last gaat ILT niet bereiken wat zij wenst te bereiken. Nog los van het feit 
dat dit onnodig is, zoals hiervoor is toegelicht. 

5.6. 	Tot slot heeft uiteraard te gelden dat wanneer afnemers nu moeten worden 
geïnformeerd, voordat vaststaat of daadwerkelijk sprake is van een 
onbetrouwbaar certificaat, de reputatie van ATM ten onrechte ernstig wordt 
beschadigd. Hierbij is ook weer van belang dat de certificerende instelling ATM 
heeft verzekerd achter dit verwerkingsproces en zijn procescertificaat te staan. 

5.7. 	Derhalve dient ook last 4 te worden geschorst tenminste tot 6 weken na de 
beslissing op bezwaar. 

6. 	Conclusie 

6.1. 	Mitsdien verzoek ik u namens ATM, bij wijze van voorlopige voorziening, de 
lasten 1 en 4 te schorsen (tenminste) tot zes weken na de beslissing op be-
zwaar, onder toekenning van een proceskostenvergoeding aan ATM. 
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6.2. 	Voor het plannen van een zitting verzoek ik u rekening te houden met de 
navolgende verhinderdata: 

September: 15, 19, 20, 21, 27, 28 en 29. 

Oktober: 4, 5, 12, 19, 26, 27. 

Hnnesachtpnd 
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1. Inleiding 

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt binnen het KWALIBO-stelsel toezicht 
op bodemintermediairs en certificerende instellingen. KWALIBO staat voor kwelt-
teitsborging bij bodemintermediairs. Het stelsel heeft als doel de betrouwbaarheid 
van het werk van intermediairs en certificerende instellingen te vergroten. 

De bodemintermediairs en certificerende instellingen moeten in het bezit zijn van 
een erkenning voor het uitvoeren van bepaalde (aangewezen) werkzaamheden en 
bij uitvoering hiervan handelen conform de geldende wettelijke eisen. De erkenning 
garandeert daarbij hun deskundigheid en integriteit, Normdocumenten garanderen 
de kwaliteit van de werkzaamheden. De ILT ziet er op toe dat bedrijven zonder er-
kenning geen aangewezen werkzaamheden uitvoeren. De ILT ziet er verder op toe 
dat bedrijven handelen conform de normdocumenten. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een toezichtloket bodem waar 
mogelijke overtredingen en misstanden in het bodembeheer kunnen worden 
gemeld. Op 12 september 2016 en 15 december 2016 zijn bij het toezichtloket 2 
meldingen gedaan van mogelijke overtredingen van het Besluit bodernkwalitelt door 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. (ATM). Door ATM geleverd zand, dat door middel 
van het thermisch reinigen van verontreinigde grond is ontstaan(ATM-zand), zou 
mogelijk niet conform het daarvoor geldende normdocument zijn geproduceerd. 
Hiermee zou artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit zijn overtreden. Op grond 
hiervan zou tevens het wettelijke bewijsmiddel, zijnde het erkende productcertificaat 
op grond van de BRL9335 geen betrouwbaar beeld verschaffen van de 
eigenschappen, aard en samenstelling van het ATM-zand. Hiermee zou ook artikel 
16 van het Bbk zijn overtreden. 

2. Toetskader 

Het wettelijk kader voor de bewerking van verontreinigde grond zijnde de 
procesmatige ex situ reiniging en bewerking daarvan vindt zijn basis in artikel 
11A.2, tweede lid van de Wet milieubeheer. Daarin is geregeld dat handelingen die 
worden uitgevoerd met betrekking tot bodem, grond, baggerspecie, bouwstoffen en 
bodemenergiesystemen kunnen worden aangewezen als werkzaamheid waarvoor 
certificering en erkenning noodzakelijk is. 
Deze aangewezen werkzaamheden dienen, op grond van artikel 18 j° 25 van het 
Besluit bodemkwaliteit en artikel 2.7 van de Regeling bodemkwaliteit conform de 
aangewezen normdocumenten uitgevoerd te worden. 

BRL 7500  
In de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is in artikel 2.1, lid 1 onder e. het bewerken 
van verontreinigde grond, zijnde de procesmatige ex situ reiniging en bewerking 
daarvan als werkzaamheid waarvoor certificering en erkenning noodzakelijk is 
aangewezen. In bijlage C. van de Rbk onder categorie 5. is de BRL 7500 en het 
daarbij behorende SIKB protocol 7510 voor deze werkzaamheid aangewezen. Voor 
dit onderzoek is SIKB-protocol 7510 Versie 3.4, april 2014 van belang. 

BRL9335  
In paragraaf 6.8.3 van SIKB Protocol 7510 is voor wat betreft de uitkeuring en afzet 
van het gereinigde product het volgende aangegeven; 
"Aan de hand van vigerende, wettelijke bewijsmiddelen toont het gecertificeerde 
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bedrijf aan dat het gereinigd product voldoet aan de geldende samenstellingseisen 
(en indien nodig, tevens immissie-eisen)". 
In de toelichting op deze paragraaf is aangegeven dat als wettelijk bewijsmiddel 
geiden; een partijkeuring, een productcertificaat op grond van de BRL 9335 of de 
fabrikant eigen-verklaring. ATM heeft ervoor gekozen het productcertificaat op grond 
van BRL 9335 met daaraan gekoppelde SIKB-protocol 9335-2 te gebruiken als 
wettelijk bewijsmiddel voor de uitkeuring en afzet van het gereinigde product. 
Voor dit onderzoek is versie 3.4 d,d. 5-9-2014 van dit protocol aangehouden. 

Artikel 18 Bbk 
Artikel 18 van het Bbk bepaalt dat het verboden is een werkzaamheid uit te voeren 
in strijd met het daarvoor geldende normdocument. 
In bijlage C. van de Regeling bodemkwaliteit zijn een aantal normdocumenten in 
kolom 3 en 4 vetgedrukt aangegeven. De aanwijzing van die normdocumenten 
geschiedt uitsluitend voor de toepassing van artikel 18. De aanwijzing heeft betrek-
king op essentiële eisen uit deze normdocumenten . Deze essentiële eisen zijn vast-
gelegd in de "Essentiële Eisen voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bo-
dembeheer door de Inspectie Leefomgeving en Transport, versie 1.2", van kracht 
met ingang van 1 februari 2017. Voor de hiervoor genoemde normdocumenten Brl 
7500, SIKB-protocol 7510 en SIKB-protocol 9335-2 zijn essentiële eisen van toe-
passing. De specifieke passages uit de normdocumenten die in dit inspectierapport 
worden aangehaald zijn tevens aangewezen als essentiële eis. 

Artikel 16 Bbk 
Artikel 16 bepaalt dat het verboden is een resultaat van een werkzaamheid te ge-
bruiken of aan een ander ter beschikking te stellen indien hij weet of redelijkerwijs 
had kunnen vermoeden dat dit resultaat, gelet op het doel waarvoor dit wordt ge-
bruikt, geen betrouwbaar beeld verschaft van de eigenschappen, aard, hoedanigheid 
of samenstelling van de bodem. 

Relevante iurisprudentie 
In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 
augustus 2013 (201206344/1/A4) is door de Afdeling, kort samengevat, 
aangegeven dat uit artikel 16 van het Besluit bodemkwaliteit volgt dat resultaten 
van een werkzaamheid een betrouwbaar beeld moeten geven van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenstelling van de grond. Deze 
verplichting was voorheen in artikel 9 van het Besluit ultvoeringskwalltelt 
bodembeheer neergelegd. In de toelichting bij dit artikel is vermeld dat de mate van 
betrouwbaarheid onder meer voortvloeit uit de wijze waarop de werkzaamheid is 
uitgevoerd. Indien daarbij de nodige zorgvuldigheid is betracht, bijvoorbeeld door te 
handelen conform vastgestelde protocollen, zullen de resultaten een betrouwbaar 
beeld verschaffen (Stb. 2006, 308, blz. 44). 

De Afdeling bestuursrechtspraak geeft aan dat indien in strijd met het protocol 
wordt gehandeld het resultaat van de werkzaamheid geen betrouwbaar beeld zal 
geven van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenstelling van de het 
gereinigde product. Daarbij speelt een rol of de in het protocol neergelegde 
voorschriften duidelijk zijn. Indien deze voorschriften duidelijk zijn kan een erkend 
bedrijf redelijkerwijs vermoeden dat niet aan de vereisten van artikel 16 wordt 
voldaan. 

3. Algemene werkwijze inspectie 

De ILT neemt naar aanleiding van de ontvangst van een bodemsignaal allereerst 
contact op met de melder van het bodemsignaal en verzoekt deze zo nodig om een 
nadere toelichting al dan niet onder verstrekking van stukken. 
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Vervolgens warden na bestudering van cie stukken en zo nodig locatiebezoek, voor-
lopige bevindingen geformuleerd, welke aan de (veronderstelde) overtreder voor 
een feitencheck worden voorgelegd. 

Met inachtneming van de reactie van de (veronderstelde) overtreder worden de 
geformuleerde bevindingen en de daarop te baseren conclusie vervolgens vastge-
legd In een inspectierapport. 

Wanneer de conclusie luidt dat er van een overtreding geen sprake is, worden mel-
der en (de niet langer) veronderstelde overtreder hiervan op de hoogte gesteld. 
Wanneer de conclusie luidt dat er wel van een overtreding sprake is, dan ontvangt 
de overtreder een interventiebrief. 

4. Vooronderzoek en afbakening inspectie 

Op 12 september 2016 heeft de ILT een signaal ontvangen van RUD Utrecht dat er 
zich problemen voor doen met de kwaliteit van het toegepaste zand in een primaire 
waterkering bij Bunschoten. In de naastgelegen sloot werd een zeer hoog gehalte 
aan sulfaat en hoge pH-waarde gemeten. De RUD heeft aangegeven over sterke 
aanwijzingen te beschikken dat de verhoogde gehalten en waarden werden 
veroorzaakt door uitloging uit het recent toegepaste ATM-zand in de primaire 
waterkering. 
De RUD Utrecht heeft de aannemer die het ATM-zand heeft toegepast verzocht een 
partijkeuring hier op uit te voeren. De resultaten van deze partijkeuring waren op 
het moment van het indienen van het signaal nog niet bekend. 
Op 15 december 2016 is door het Waterschap Vallei en Veluwe een signaal over 
dezelfde zaak ingediend. Hierbij was gevoegd het rapport van de door Bodex Milieu 
B.V. uitgevoerde partijkeuring d.d. 6 december 2016, rapportnummer 
BM.1116358/PKG/mhe.01. 
De conclusie van dit rapport is de volgende; 
De analyseresultaten zijn voor zover mogelijk getoetst aan tabel 1 van bijlage B in 
de Regeling bodemkwaliteit genoemde normen. Diverse geanalyseerde stoffen zijn 
in het Bbk niet genormeerd. Derhalve kunnen deze ook niet conform het Bbk 
worden getoetst. Over deze geanalyseerde stoffen zijn derhalve geen conclusies te 
trekken. 
Op basis van de analyseresultaten en de bevindingen van de uitgevoerde 
partijkeuring wordt de partij grond conform het Besluit bodemkwaliteit beoordeeld 
als "Klasse Industrie'. Tevens voldoet de partij grond aan de (maximale) 
emissiewaarden voor grootschalige toepassingen op of in de landbodem. 
Deze partijkeuring is conform BRL 1000, SIKB-protocol 1001 uitgevoerd. De ILT 
heeft dan ook geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van deze 
partijkeuring. 

De RUD en het waterschap hebben bij het verzoek om een nadere toelichting op het 
Ingediende signaal aangegeven dat met het niet verstrekken van (naast het 
productcertificaat) aanvullende gegevens over de sterk verhoogde sulfaatgehalten 
en pH-waarden door Martens en Van Oord het zorgplichtbeginsel van artikel 7 van 
het Bbk overtreden zou zijn. Mogelijk zou op dit punt van verstrekken van 
aanvullende gegevens aan Martens en Van Oord ook ATM in gebreke gebleven zijn. 
De ILT is echter geen bevoegd gezag voor handhaving van artikel 7 van het Bbk, 
reden waarom dit onderdeel (voor wat betreft de zorgplicht) niet in het ILT 
onderzoek is betrokken. 

Daarnaast hebben de RUD en het waterschap sterke twijfels geuit over de wijze 
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waarop ATM In het algemeen verontreinigde grond en TAG reinigt en dat het 
reinigingsproces van ATM mogelijk niet conform de BRL 7500 en de daarbij 
behorende protocollen geschiedt. 

Naar aanleiding van deze signalen en de toelichting daarop is door de ILT het proces 
van acceptatie van de te reinigen grond en TAG tot en met de keuring van het 
eindproduct en de afgifte van de erkende kwaliteitsverklaring door ATM onderzocht. 

5. Bevindingen 

5.1 Algemeen  
Na raadpleging van de website van Rijkswaterstaat/Leefomgeving is geconstateerd 
dat ATM vanaf 24 april 2007 is erkend voor het uitvoeren van werkzaamheden 
waarvoor de BRL 7500, SIKB protocol 7510 als normdocument is aangewezen. 
Tevens is geconstateerd dat ATM vanaf 28 maart 2009 beschikt over een erkenning 
voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de BRL 9335, SIKB protocol 9335-
2 als normdocument is aangewezen. 

Om te kunnen beoordelen of ATM de verontreinigde grond bewerkt en van een 
milieuhygiënische verklaring voorziet conform deze normdocumenten, is in een 
gesprek op 14 maart 2017 met ATM een eerste beeld verkregen van het 
bewerkingsproces. Bij dit gesprek waren aanwezig namens ATM Moerdijk dhr. 

Namens 
de ILT waren aanwezig 
Na dit gesprek is in verschillende ronden aanvullende informatie opgevraagd en 
ontvangen. 
Aanvullende informatie per mail opgevraagd en ontvangen: 

• Vragen opgenomen in verslag gesprek op 14-03-2017 
o Verstuurd op 21-03-2017 
o Ontvangen op 29-03-2017 

• Aanvullende vragen 2' ronde 
o Verstuurd op 31-03-2017 
o Ontvangen op 04-04-2017 

• Aanvullende vragen 3' ronde 
o Verstuurd op 10-04-2017 
o Ontvangen op 18-04-2017 

• Aanvullende vragen 4* ronde 
o Verstuurd op 26-04-2017 
o Ontvangen op 04-05-2017 

De bevindingen zijn gebaseerd op de informatie uit het gesprek en de aangeleverde 
aanvullende informatie. 

5 2 Beoordellno aangeleverde gegevens over het bewerken e.a. reinigen van 
verontreinigde grond.  
Op basis van de primair aangeleverde informatie heeft de ILT geconstateerd dat er 
zich mogelijk overtredingen voordoen binnen het reinigingsproces. 
De eerste mogelijke overtreding heeft betrekking op de traceerbaarheid van de 
geaccepteerde partijen te reinigen grond tot aan het eindproduct. 
De tweede mogelijke overtreding betreft de wijziging van het reinigingsproces In 
2011, waarbij het waswater dat afkomstig is uit de rookgasreiniger wordt gebruikt 
om het eindproduct af te koelen. 

Op basis van deze eerste bevindingen zijn specifieke gegevens opgevraagd bij ATM 
om deze mogelijke overtredingen nader te onderzoeken. 
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5,3 Bevindingen over de de traceerbaarheid van de geaccepteerde en bewerkte 
partijen 

Protocol 7510 

Paragraaf 6.1; Locatie en Activiteiten 
Als algemene randvoorwaarde geldt dat een zodanige administratie wordt gevoerd 
dat de in- en uitgaande stromen van de bewerkingsinstallatie volledig en 
partijgewijs kunnen worden gevolgd. 

Voor een goed begrip van deze eis kan worden gewezen op de volgende passage in 
hoofdstuk 7 van het protocol: 

De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat op elk moment de relatie tussen 
ingaande verontreinigde partijen, opgeslagen partijen en afgezette partijen product 
Inzichtelijk kan worden gemaakt. 

Paragraaf 6.6 Overslag en opslag 
Clustering partijen grond met partijen TAG alleen als separate grondcluster op 
basis metalen thermisch reinigbaar zijn tot klasse Industrie, 
Soms na(ast) opslagclustering ook nog productie- of bewerkingscluster ten 
behoeve van optimale benutting installatie (bv hoog calorische grond mengen 
met laagcalorische grond) 

Om nader te onderzoeken of aan deze eisen over de administratie en de op- en 
overslag van partijen Is voldaan Is de volgende informatie opgevraagd: 

- 	De onderliggende gegevens van 3 verwerkingsclusters uit de periode maart- 
mei 2016; 
Plattegronden van de inrichting. 

Geconstateerd is dat de te reinigen clusters van verontreinigde grond 
(opslagclusters) voor gebruik door ATM worden getoetst of zij reinigbaar zijn tot de 
klasse Industrie. Hiermee wordt voldaan aan de eis dle is geformuleerd in paragraaf 
6.6 van protocol 7510. 

ATM heeft in het gesprek van 14 maart en in antwoord op de aanvullende vragen 
aangegeven dat de opslagclusters vervolgens worden toegevoegd aan het grote 
productie/verwerkingscluster, Dit ten behoeve van een optimale benutting van de 
bewerkingsinstallatie. Op dat moment verdwijnt volgens ATM de identiteit van de 
aangeleverde partijen en is er geen relatie meer te leggen tussen de reiniging van 
grond uit het productiecluster en de aangeleverde partijen. In de mail van 4 mei 
2017 van NOMEM heeft hij dit aan de hand van de acceptatie van concrete 
partijen en verwerking daarvan nogmaals concreet bevestigd; 
Zoals in de evaluatie van het proefverzoek is beschreven is de grond tbv de proef 
gereinigd tussen 14 februari en 4 maart 2011. In deze periode zijn de clusters 24 
t/m 43 opgebouwd uit de binnenkomende vrachten (zie bijlage In wetransfer). De 
analyseresultaten'van deze clusters zijn bijgevoegd. Deze clusters zijn toegeVoegd 
aan het grote productie/verwerkingscluster. Op dat moment verdwijnt dan ook de 
identiteit van de aangeleverde partijen en is er geen relatie meer te leggen tussen 
de reiniging van grond uit het productieduster en de aangeleverde partijen. Het is 
dan ook niet mogelijk om een relatie te leggen tussen de 5 partijkeuringen 
uitgevoerd op 7 maart 2011 en de individuele vrachten waaruit deze partijen zijn 
opgebouwd. (zie ook onze eerdere emalis van 29 maart en 4 april 2017). 
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Het vormen van een productle/verwerkingscluster is op zichzelf genomen 
toegestaan op grond van paragraaf 6.6 van Protocol 7510. Echter het feit dat ATM 
vanaf dat moment niet meer bij houdt uit welke (deel) partijen het 
productie/bewerkingscluster is opgebouwd maakt dat vanaf dat moment niet meer 
wordt voldaan aan de eis geformuleerd in paragraaf 6.1 van Protocol 7510 als het 
gaat om het voeren van een zodanige administratie dat de in- en uitgaande stromen 
van de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs kunnen worden gevolgd. Op 
grond hiervan constateert de ILT dat de door ATM gevoerde administratie van het 
reinigingsproces strijdig Is met het Protocol 7510. 

5.4 Bevindingen over het gescheiden oovanaen en opslaan van restproducten. 
In paragraaf 6.8.1 en paragraaf 6.8.2 van Protocol 7510 zijn eisen opgenomen over 
de opvang en opslag van eind- en restproducten. 

Paragraaf 6.8.1 
Procesmatige reiniging leidt, voor zover hier relevant, tot de volgende eind- en 
restproducten: 

- 	Gereinigde grond/baggerspecie 
- 	Rookgasrelnigingsresidu en fijn stof uit stofvangers bij thermische reiniging, 

Een residu is In het algemeen een stof die overblijft na een chemische reactie of 
mechanische verwerking. In dit proces blijft na de thermische reiniging van de 
verontreinigde grond en de daarop volgende rookgasreiniging het met sulfaat 
verontreinigd water over. Dit rookgasreinigingsresidu is derhalve een restproduct. 

Paragraaf 6.8.1 geeft verder aan dat genoemde soorten eind- en restproducten 
gescheiden opgevangen dienen te worden. Aansluitend dient opslag plaats naar aard 
van de bestemming plaats te vinden. Dit betekent een naar productsoort gescheiden 
opslag. 

Paragraaf 6.8.2 
- 	Als verschillende soorten restproducten eenzelfde eindbestemming hebben 

kan samenvoeging plaatsvinden na toestemming door bevoegd gezag Wm. 
Dit geeft aan dat na toestemming van het WM bevoegd gezag alleen samenvoeging 
van restproducten aan de orde kan zijn . 
Om nader te onderzoeken of door ATM aan deze Essentiële Eisen van gescheiden 
opvang en opslag wordt voldaan is de volgende informatie opgevraagd: 

— De WM vergunning van ATM en de wijzigingsvergunning, betrekking 
hebbend op gebruik van het rookgaswater als koelwater; 

- Gegevens uit de proef met waswater als koelwater, die diende als 
onderbouwing van de wijzigingsvergunning; 

- Toelichting op het gebruik van het waswater als koelwater van het 
eindproduct mede in relatie tot het hierin aanwezig zijn van sulfaat, 
chloride, bromide en fluoride; 
De materialenbalans 2016; 

- Hoeveelheid gebruikt waswater als koelwater in 2016; 
- Concentratie sulfaat in het als koelwater gebruikte waswater 2016. 

Uit de opgevraagde gegevens blijkt het volgende. Tot 2008 werd door ATM 
verontreinigde grond separaat thermisch gereinigd. Vanaf de inwerkingtreding van 
het Besluit bodemkwaliteit in 2008 worden door ATM teerhoudend asfaitgranulaat 
(TAG) en andere stoffen door de te reinigen grond gemengd. 
Sinds juli 2011 heeft ATM toestemming van de provincie Noord-Brabant om het 
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Periode 

2002-2003 
14-02-2011 
04-03-2011 

Sulfaat 
in mg/kg 
samenstelling 
gemiddeld  
1945 
3080 

pH 
gemiddeld 

niet bekend 
9,15 

19-12-2012 

03-03-2016 
06-06-2016 

3000 8,8 
5720 12 

30-12-2016 
	

6267 
23-02-2017 

11,9 
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(verontreinigde) waswater van de rookgasreinigIng te gebruiken als koelwater voor 
het gereinigde product. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de sulfaat gehalten en de pH in het 
eindproduct in de tijd, gekoppeld aan het proces van ATM. Hieronder is een 
samenvatting van de gegevens opgenomen. 

Uit de gegevens blijkt dat het gemiddelde sulfaat gehalte tussen 2002/2003 en 
2011 (start gebruik waswater als koelwater) ruim 1,5 keer zo hoog is geworden. 
Tussen 2011/2012 en 2017 is het gemiddelde sulfaat gehalte zeer sterk gestegen 
Het sulfaat gehalte in 2017 is ruim 3 keer zo hoog als dat in 2002/2003. 
De pH is tussen 2011/2012 en 2016/2017 gestegen van circa 9 tot circa 12. 

Het rookwaswater is, zoals eerder is aangegeven, een rookgasrelnigingresidu en 
dient derhalve op grond van de essentiële eis, geformuleerd in paragraaf 6.8.1, 
gescheiden opgevangen en opgeslagen te worden. Hieruit vloeit tevens voort dat dit 
niet aan het gereinigde eindproduct mag worden toegevoegd. Op grond hiervan 
constateert de ILT dat ATM het reinigingsproces in strijd met SIKB protocol 7510 
uitvoert. 

Het feit dat de vergunning van de provincie Noord-Brabant regelt dat het waswater 
kan worden benut voor het afkoelen van het gereinigd product doet aan deze 
constatering niks af. Op grond van paragraaf 6.2 van protocol 7510 kan alleen van 
dit protocol worden afgeweken indien krachtens een vigerende milieuvergunning of 
beschikking strengere voorschriften aan de bedrijfsvoering van het desbetreffende 
bedrijf worden gesteld. Alleen dan treden deze strengere voorschriften in plaats van 
het protocol 7510. Het toevoegen van verontreinigde waswater aan het pas 
gereinigde product kan niet als een strenger vergunningvoorschrift worden gezien. 

Wellicht ten overvloede kan hierbij nog worden opgemerkt dat op grond van deze 
wijziging in het reinigingsproces het resultaat van het reinigingsproces eveneens 
niet meer betrouwbaar is omdat het huidige proces leidt tot een substantiële 
verandering van de eigenschappen (PH-waarde) en samenstelling (sulfaat) van het 

.eindproduct. 

Overige opmerkingen 
De ILT heeft geconstateerd dat in de periode, voorafgaand aan de 
productiewijziging, tot aan 2012 de gegevens over de gemeten sulfaatgehalten en 
PH-waarden aan de afnemer werden verstrekt. In de periode 2012 - 2016 is ATM 
gestopt met het leveren van de gemeten sulfaatgehaiten en pH waarden aan de 
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afnemer. Na signalering van de geconstateerde problemen bij de toepassing in de 
primaire waterkering in Bunschoten heeft ATM besloten ingaande januari 2017 de 
gemeten sulfaatgehalten en pH-waarden in het eindproduct weer mee te leveren 
aan de afnemer. 

6. Conclusies 

Geconstateerd is dat de door ATM gevoerde administratie strijdig is met de eis uit 
het normdocument SIKB Protocol 7510 waarin is aangegeven dat de in- en 
uitgaande stromen van de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs moeten 
kunnen warden gevolgd. Op grond hiervan concludeert de 1LT dat artikel 18 van het 
Bbk is overtreden. Hierin staat dat het verboden is een werkzaamheid uit te voeren 
in strijd met het daarvoor geldende normdocument. 
Verder is geconstateerd dat de wijziging van het reinigingsproces, waardoor thans 
het rookwaswater wordt gebruikt om het eindproduct van reiniging af te koelen 
strijdig is met de essentiële eis uit SIKB Protocol 7510 dat eind,- en restproducten 
gescheiden opgevangen en opgeslagen dienen te worden. Ook voor hiervoor conclu-
deert de ILT dat artikel 18 van het Bbk is overtreden. 

Op grond van jurisprudentie kan tevens gesteld worden dat als gevolg van deze 
overtredingen het resultaat van deze werkzaamheid, het grondbewijs, geen be-
trouwbaar beeld verschaft van de eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstel-
ling van het eindproduct. Door het verstrekken van dit grondbewijs aan Mv0 is er 
daarom tevens sprake van een overtreding van artikel 16 van het Bbk. 
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AANTEKENEN 
ATM B.V. 
T.a.v. de Directie 
Vlasweg 12 
4780 PW Moerdijk 

ILT 
Water, Froducten,Staffen 
Handhaving Water en Bodem 
Graedt van floggenweg 500 
Utrecht 
www.lient.n1 

Contactpersoon 
Meld- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

Ons kenmerk 
138503 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Inftastructuur En Milieu 

a Postbus 16191 2500 80 Den Haag 

Datum 	4 september 2017 
Betreft 	Verlengen begunstigingstermijn 

Geachte Directie, 

Op 29 augustus 2017 is het besluit om uw bedrijf vier lasten onder dwangsom op 
te leggen verzonden. Op 31 augustus 2017 Is over de begunstigingstermijn van de 
vierde last telefonisch contact geweest met uw advocaat Rammi. Namens 
u heeft zij verzocht de vierde last (informeren van de afnemer(s) over de 
onbetrouwbaarheid van afgegeven wettelijke bewijsmiddelen) vrijwillig te 
schorsen tot maximaal 6 weken na de beslissing op het nog in te dienen 
bezwaarschrift. Feitelijk verzoekt u daarmee de begunstigingstermijn van de 
vierde last te verlengen. Ter onderbouwing van dit verzoek is er op gewezen dat In 
de afgelopen jaren niet alleen aan Martens en Van Oord thermisch gereinigde 
grond is geleverd, maar ook aan andere afnemers. Deze informatie is nieuw voor 
de ILT en de ILT heeft er dan ook begrip voor dat het voldoen aan de vierde last 
meer tijd in beslag kan nemen. 

Zoals telefonisch reeds is medegedeeld besluit ik, gelet op de nieuwe informatie 
over het aantal afnemers, de begunstigingstermijn voor de vierde last te 
verlengen tot twee maanden na verzending van het besluit van 29 augustus 2017. 
Dit besluit houdt daarmee in dat u binnen twee maanden na bekendmaking van 
de 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. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 
DE INSPECTEUR I T ATER,PRODUCTEN EN STOFFEN 
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Bezwaar 	 ILT 
Tegen deze beslissing kunt u binnen een termijn van zes weken na 	 Water, Producten, Stoffen 

dagtekeningbezwaar indienen. Het bezwaar moet minimaal bevatten: 	 Handhaving Water en Bodem 
 

• naam en adres indiener Datum 
• dagtekening 	 4 september 2017 

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (inclusief 	Ons kenmerk 
kenmerk) 	 138503 

• gronden van het bezwaar 
• uw handtekening 

Het bezwaar kan onder vermelding van 'bezwaar' gestuurd worden naar het 
volgende adres: 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de Raad van State verzoeken om 
een voorlopige voorziening te treffen. 
Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtsoraak.nl. 
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Ploum 
**L‘r." Lodder 

Princen 

AANGETEKEND 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Postbus 16191 
2500 BD DEN HAAG 

Rotterdam, 13 september 2017 

Referentie 
Van 
Telefoon 
Fax 
E-mail 

: 53817049 ATM Milieu ILT - pro forma bezwaarschrift 

1111.11.1 
EIER@ploum.n1  

Geachte heer, mevrouw, 

Namens ATM B.V. (voorheen Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.), gevestigd aan de 
Vlasweg 12, te (4782 PW) Moerdijk (hierna: "ATM"), voor deze zaak domicilie kiezende 
aan de Blaak 28 (3011 TA) te Rotterdam, ten kantore van Ploum Lodder Princen 
Advocaten en Notarissen, van welk kantoor IIIMIMEtot advocaat-gemachtigde 
wordt gesteld, zulks met het recht van plaatsvervanging, bericht ik u als volgt. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(hierna: "ILT") heeft bij besluit van 29 augustus 2017 met referentienummer 138503 
vier lasten onder dwangsom opgelegd (hierna: het "Bestreden besluit"). Deze lasten 
onder dwangsom zouden zijn opgelegd wegens vermeende overtredingen van het 
Besluit bodemkwaliteit. Een afschrift van het Bestreden besluit treft u aan als bijlage 
(Bijlage 1) bij deze brief. 

Met betrekking tot de last die ziet op het informeren van de afnemers over de 
vermeende onbetrouwbaarheid van afgegeven wettelijke bewijsmiddelen, heeft ILT bij 
besluit van 4 september 2017 met kenmerk 138503 besloten de begunstigingstermijn te 
verlengen tot twee maanden na verzending van het Bestreden besluit (hierna: de 
"Bestreden verlenging"). Een afschrift van de Bestreden verlenging treft u aan als 
bijlage (Bijlage 2)  bij deze brief. 

ATM kan zich met het Bestreden besluit en de Bestreden verlenging niet verenigen en 
maakt hiertegen bezwaar. Bezwaar tegen het Bestreden besluit en de Bestreden 
verlenging wordt tijdig bij u ingediend nu dit plaatsvindt binnen de termijn van zes 

Blaak 28 	 Postbus 711 	 T +31 10 440 6440 	infoeploum.n1 
	

BTW: M.8040.02.204.8.01 
3011 TA Rotterdam 	3000 AS Rotterdam 	F +31 10 436 4400 	www.ploum.n1 

	
KvK: 24466720 
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WItridiS Lodder 

1 Princen 

weken na de dag van bekendmaking van het Bestreden besluit op 29 augustus 2017 en 
de Bestreden verlenging op 4 september 2017. 

ATM verzoekt u het Bestreden besluit en de Bestreden verlenging te herroepen op 
nader door haar aan te voeren gronden. ik verzoek u mij een termijn te stellen om de 
aanvullende gronden van bezwaar aan te voeren. 

Hoogachtend, 
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