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AANTEKENEN 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Secretariaat afdeling Handhaving Water en Bodem 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Moerdijk, 3 juli 2017 

Betreft: zienswijze met betrekking tot voornemen opleggen lasten onder dwangsom vervat in uw brief 
van 8 juni 2017 met kenmerk 138503 

Mijne dames/heren, 

Namens ATM B.V. treft u in deze brief haar zienswijze aan met betrekking tot het voornemen tot 
opleggen van vier lasten onder dwangsom van 8 juni 2017 met het hierboven vermelde kenmerk 
(hierna: "de Voornemenbrief"). Het bij de Voornemenbrief gevoegde Inspectierapport 138503, 
'Bodemsignaal over thermisch gereinigde grond afkomstig van Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V." van 
8 juni 2017 zal hierna het "Inspectierapport' worden genoemd. Voor de goede orde breng ik onder uw 
aandacht dat de statutaire naam van Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. inmiddels is gewijzigd in ATM 
B.V. (hierna: "ATM"). 

In de Voornemenbrief is een termijn van twee weken na dagtekening van de brief vermeld voor het 
indienen van de zienswijze. Aangezien dit voor ATM niet haalbaar was, heeft ATM om uitstel verzocht. iminame heeft daarop in zijn e-mail van 13 juni 2017, 11.10 uur aan onder andere 

laten weten dat de termijn met twee weken werd verlengd tot 4 weken, derhalve tot 
en met 5 juli 2017. Deze zienswijze is dus tijdig ingediend. 

1. Inleiding 

ATM is een gerenommeerd bedrijf waar diverse (gevaarlijke) afvalstromen, waaronder verontreinigde 
grond, warden verwerkt. Bij ATM zijn circa 200 medewerkers werkzaam. Vanwege de sterk door wet-
en regelgeving gereguleerde activiteiten zijn er bij ATM 11 medewerkers werkzaam bij de afdeling 
Com pliance, 

Het beleid van ATM heeft als hoofddoel de bedrijfsactiviteiten te verrichten binnen het kader van wet-
en regelgeving, waaronder die met betrekking tot externe veiligheid, arbeidsveiligheid en milieu 
(geciteerd uit de als Wade 1  hierbij gevoegde Beleidsverklaring d.d. 2 juli 2015). In deze zienswijze zal 
in het verlengde van dit uitgangspunt worden toegelicht dat de activiteiten van ATM — voor zover 
relevant voor de Voornemenbrief — in overeenstemming met wet- en regelgeving worden uitgevoerd. 
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2. Last tot aanpassing administratief proces 

2.1 Gestelde overtreding en last 

U bent van mening dat de door ATM gevoerde administratie van het reinigingsproces in strijd is met 
artikel 18 Bbk, jo 2.1 lid 1 sub 3 en 2.7 Rbk, jo bijlage c Rbk, gelezen in samenhang met de essentiële 
eis uit paragraaf 6.1 SIKB Protocol 7510. Deze paragraaf bepaalt als algemene randvoorwaarde: "dat 
een zodanige administratie wordt gevoerd dat de in- en uitgaande stromen van de bewerkingsinstallatie 
volledig en partijgewas  kunnen worden gevolgd." U wijst erop dat ATM na vorming van een 
productiecluster niet meer bij zou houden uit welke (deel)partijen het cluster is opgebouwd. U meent dat 
daardoor niet is voldaan aan de voornoemde randvoorwaarde. 

U bent voornemens de last op te leggen dat ATM binnen vier weken na bekendmaking van de last 
onder dwangsom de overtreding van artikel 18 Bbk jo 6.1 SIKB Protocol 7510 moet beëindigen door 
haar administratie zodanig aan te passen dat de In- en uitgaande stromen van de bewerkingsinstallatie 
volledig en partijgewijs gevolgd kunnen worden. ATM verbeurt een dwangsom voor elke week na afloop 
van de begunstigingstermijn waarin nog niet aan de last is voldaan, tot een maximum van EUR 50.000. 

2.2 Geen overtreding 

ATM is van mening dat haar administratieve proces volledig in overeenstemming is met (de essentiële 
eisen uit) SIKB Protocol 7510. Van een overtreding van artikel 18 Bbk is derhalve geen sprake. Bij 
aanlevering wordt van aangevoerde vrachten/partijen de kwaliteit vastgesteld. Deze kwaliteit wordt 
gebruikt om betreffende aanleveringen/partijen In te delen in een verwerkingscategorie. 
Verwerkingscategorieën zijn gekoppeld aan criteria welke garanderen dat individuele 
aanleveringen/partijen zullen leiden tot een zelfde kwaliteit van rest-/eindproducten. Aldus worden 
aanleveringen/partijen behorend tot een zelfde verwerkingscategorie geclusterd. ATM administreert 
hierbij per aanlevering/partij tot welk eind-restproduct (verwerkingscluster) deze zal leiden. Als gevolg 
van voorgaande werkwijze kan tevens worden vastgesteld uit welke aanleveringen/partijen (per 
afvalstroomnummer) de geclusterde partij is opgebouwd. Dit is voldoende, gelet op de essentiële eisen 
uit SIKB Protocol 7510. 

ATM verwerkt deze clusters vervolgens middels een continu verwerkingsproces. U merkt in het 
Inspectierapport terecht op dat clustering is toegestaan op grond van paragraaf 6.6 van SIKB Protocol 
7510 (p. 10). Clustering is tevens toegestaan op grond van voorschriften (2.3.1 en 3.3.41 van de 
vigerende milieuvergunning d.d. [25 mei 2009] (zie verder ook bijlage 2).  Verwerking middels een 
continu proces is toegestaan op grond van voorschrift 2.3.1. zie verder ook bijlage 2. 

Paragraaf 6.6 van SIKB Protocol 7510, tevens een essentiële eis, bepaalt dat bij clustering 
administratief moet worden vastgelegd uit welke partijen een cluster bestaat: 

"In geval van samenvoeging van partijen tot een opslagcluster wordt administratief vastgelegd uit welke 
partijen (c.q. afzonderlijke afvalstroomnummers) een clusterpartij is samengesteld. 
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Toelichting! 
Hiertoe kan bijvoorbeeld een (uniek(e)) code, opslagcluster-nummer of—naam aan de gezamenlijk 
opgeslagen partijen warden gebruikt. 
Aan de hand van deze administratieve vastlegging ten aanzien van samenvoeging van partijen kan 
warden vastgelegd op welke specifieke verontreinigingen tijdens bewerking én uitkeuring dient te worden 
gelet. In voorkomende gevallen vindt aanlevering van een partij plaats gedurende een lange(re) periode. 
In dergelijke gevallen is dan sprake van clustering van afzonderlijke aanleveringen (vrachten) van die 
betreffende partij met (aanleveringen van) andere partijen tot een opslagcluster." 

Als eenmaal administratief is vastgelegd uit welke aanleveringen/partijen (c.q. afzonderlijke 
afvalstroomnummers) een cluster bestaat, dan kan blijkens paragraaf 6.6 van SIKB Protocol 7510 
worden voldaan aan de randvoorwaarde dat een partij moet kunnen worden *gevolgd" indien de 
clusterpartij fysiek is geïdentificeerd. 

Daarbij is onderkend dat het bij clustering niet mogelijk is om na bewerking afzonderlijke 
(oorspronkelijke) aanleveringen/partijen te administreren of te keuren. De uitkeuring na bewerking 
omvat daarom alle partijspecifieke parameters van de geclusterde aanleveringen/partijen: 

De pakketkeuze ten aanzien van de te analyseren parameters tijdens de uitkeuring na bewerking omvat 
de standaard-parameters conform pakket A van BRL 9335, aangevuld met alle (!) partijspecifieke 
parameters die in de geclusterde partijen (c.q. aanleveringen daarvan) aanwezig zijn geweest (zie verder 
6.8.2). 

De administratie is dus in zoverre partijgewijs, dat ATM op het moment van verwerking en uitkeuring 
weet uit welke (oorspronkelijke) aanleveringen/partijen (c.q. afvalstroomnummers) de geclusterde partij 
bestaat. Er bestaat geen verplichting om — zoals u lijkt te betogen — een zodanige administratie te 
voeren dat op het moment van verwerking en uitkeuring duidelijke is welke (oorspronkelijke) 
aanlevering/partij wordt uitgekeurd/verwerkt. Dat is ook niet mogelijk (zie hierna). 

2.3 Strijd met de rechtszekerheid 

De voorgenomen last is daarnaast in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Volgens een 
standaardoverweging van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de 'Afdeling"): 

'dient de in het kader van bestuurlijke handhaving gegeven last, gezien de daaraan verbonden 
verstrekkende gevolgen, zodanig duidelijk en concreet geformuleerd te zijn dat degene tot wie de last is 
gericht niet in het duister hoeft te tasten omtrent hetgeen gedaan of nagelaten moet worden ten einde 
toepassing van de aangekondigde dwangmaatregelen te voorkomen."' 

In dit geval is echter allerminst duidelijk wat ATM moet doen om dwangmaatregelen te voorkomen. 

1 	. Bv" ABRvS 15 Januari 2014, 201303583/1/A2. 
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ATM wijst erop dat het praktisch gezien niet mogelijk is om de in- en uitgaande stromen anders te 
administreren dan zij nu doet. Verwerking na clustering heeft noodzakelijkerwijs tot gevolg dat in de 
uitgaande stromen niet meer de afzonderlijke (oorspronkelijke) aanleveringen/partijen kunnen worden 
gevolgd. Wanneer een (oorspronkelijke) aanlevering/partij grond immers is toegevoegd aan een grotere 
clusterpartij, dan kan die (oorspronkelijke) aanlevering/partij niet meer als afzonderlijke 
aanlevering/partij worden geïdentificeerd. Deze (oorspronkelijke) aanlevering/partij kan ook niet meer 
worden gevolgd tijdens het reinigingsproces. Ook verwerking middels een continu verwerkingsproces 
heeft noodzakelijkerwijs tot gevolg dat uitgaande stromen niet meer per afzonderlijke partij (op 
aanleveringsniveau) kunnen worden gevolgd. Aan de uitstroomzijde van de reinigingsinstallatie is 
sprake van een constante stroom grond. Het is fysiek onmogelijk om verschillende (oorspronkelijke) 
aanleveringen/partijen binnen die stroom te onderscheiden. Een eis om na de opslagfase te 
administreren waar een (oorspronkelijke) afzonderlijke aanlevering/partij zich bevindt, zou er de facto 
toe leiden dat verwerking middels clustering onmogelijk wordt. 

De essentiële eisen bevatten dan ook geen enkel nader voorschrift met betrekking tot de administratie 
van geclusterde partijen na de opslagfase. Het is ATM om die reden niet duidelijk welke nadere 
administratieve actie u van haar verwacht. Het had op uw weg gelegen dat te vermelden. 

3. Last tot stoppen met toevoegen rookgasreinigingsresidu aan het eindproduct 

3.1 Gestelde overtreding en last 

U bent van mening dat ATM artikel 18 Bbk jo artikel 2.1 lid 1 sub 3 en 2,7 Rbk, jo bijlage c Rbk, gelezen 
in samenhang met de essentiële eis uit paragraaf 6.8.1 van SIKB Protocol 7510 overtreedt door 
rookgasreinigingsresidu te gebruiken om het eindproduct van de thermische reiniging af te koelen. U 
stelt dat hierin is aangegeven dat "eind- en restproducten gescheiden opgevangen en opgeslagen 
dienen te worden". 

U bent voornemens de last op te leggen dat ATM met onmiddellijke ingang de veronderstelde 
overtreding dient te beëindigen door het toevoegen van het rookgasreinigingsresidu aan het 
eindproduct per direct te beëindigen en het rookgasreinigingsresidu weer gescheiden op te vangen en 
op te slaan. U gunt ATM geen begunstigingstermijn omdat de last zich zou richten op het "voorkomen 
van herhaling van de overtreding". ATM zou een dwangsom verbeuren van EUR 10.000 voor elke 
overtreding van de last die wordt geconstateerd, met een maximum van EUR 100.000. 

3.2 Geen overtreding 

ATM is van mening dat geen sprake is van een overtreding van artikel 18 Bbk jo 6.8.1 SIBK Protocol . 
Het gebruikte proceswater valt niet onder de reikwijdte van de gebodsbepaling. Daarnaast valt het 
procedé onder een uitzondering op het gebod. 
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Paragraaf 6.8.1 van SIKB Protocol 7510 luidt als volgt: 

Procesmatige reiniging van grond, baggerspecie en andere —tot grond reinigbare kon-eivormige 
materialen leidt, afhankelijk van de toegepaste reinigingstechniek, tot de 
volgende eind- en restproducten: 

• gereinigde grondlbaggerspecie; 
• gereinigde, andere korrelvormige matedaleng  
• (grove) zeefrest (puin, schroot, hout, plastic, asbest enz.); 
• rookgasreinigingsresidu en (indien van toepassing) fijn stof uit stofvangers (bij 
• thermische reiniging); 
• drijfvuil en slibkoek (bij extractieve reiniging). 

Voor de product- en residustromen van reinigingsinstallaties gelden aanvullende regels 
zoals verwoord in § 6.8,2. 

Immobilisatie van grond entof baggerspecie leidt tot: 
• indien van toepassing: (grove) zeefrest (puin, schroot, hout, plastic enz.); 
• bouwstof. 

Genoemde soorten eind- en restproducten worden gescheiden opgevangen. Aansluitend 
vindt opslag plaats naar aard van de bestemming. Dit betekent een naar productsoort 
gescheiden opstag.(onderstreping toegevoegd, ATM] 

Gelet op deze bepaling is ATM niet verplicht om haar reinigingsproces aan te passen. De verplichting 
tot gescheiden opvang geldt uitsluitend voor de in paragraaf 6.8.1 genoemde eind- en restproducten. 
ATM koelt/bevochtigt het eindproduct van de thermische reiniging met de waterfractie afkomstig van de 
gasreiniging. ATM hecht ter illustratie een beschrijving aan van het reinigingsproces (bil!~ 3).  Deze 
waterfractie is, anders dan u meent, noch een rookgasreinigingsresidu, noch één van de andere eind-
en restproducten die op grond van paragraaf 6.8.1 gescheiden moet worden opgevangen. 

Dat de waterfractie geen rookgasresidu is, blijkt uit het Landelijk Afvalbeheerpfan ("LAP"). Sectorplan 
26 van het LAP 2 heeft betrekking op rookgasreinigingsresidu van onder meer AVI's en installaties voor 
het verbranden van slib of biomassa. In paragraaf I van dit sectorplan is het volgende opgenomen over 
de aard van rookgasreinigingsresidu: (onderstreping aangebracht door ATM): 

"Rookgasreinigingsresidu is een van de reststoffen die resteert na verbranding van afvalstoffen in een 
afvalverbrandingsinstallatie (AVI), slibverbrandingsinstallatie (SV!), installaties voor de verbranding van 
biomassa of andere (Industriële) vormen van thermische vernietiging van afvalstoffen waarbij de 
rookgassen worden gereinigd." 
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"Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat afvalstoffen die overeenkomsten vertonen met de 
afvalstoffen in dit sectorplan, maar niet vallen onder dit sectorplan." 

"Voor deze afvalstoffen Zie ... 

Waterig vloeibaar afval van 
gasreiniging 

Sectorplan 75; Metaalhoudend afvalwater met organische 
verontreinigingen; 
Sectorplan 76: Overige zuren, basen en metaalhoudend afvalwater; 
Sectorplan 77: Waterig afval met specifieke verontreinigingen  

Uit deze passage uit het LAP kan worden afgeleid dat de waterfractie waarmee het eindproduct wordt 
gekoeld geen rookgasresidu is, en dus ook niet afzonderlijk hoeft te worden opgevangen. De 
verplichting om eind- en restproducten afzonderlijk op te vangen geldt immers alleen voor de in 
paragraaf 6.8.1 genoemde soorten eind- en restproducten.2  

Voor zover de waterfractie zou gelden als rookgasreinigingsresidu, heeft te gelden dat ATM de 
waterfractie op grond van een uitzonderingsbepaling mag samenvoegen met het eindproduct. 
Paragraaf 6.8.2 (Producten en residuen van reiniging) bepaalt: 

"In geval verschillende soorten restproducten eenzelfde eindbestemming hebben kan - reeds binnen de 
inrichting/bewerkingslocatie - samenvoeging en gezamenlijke opslag plaatsvinden, mits daarvoor 
toestemming door het bevoegd gezag in het kader van de Wm is verleend." 

ATM beschikt sinds juli 2011 over toestemming van de Provincie Noord-Brabant om het waswater uit 
de eerste wasser te gebruiken voor het bevochtigen/koelen van gereinigde grond. Deze toestemming is 
onderdeel van de milieuvergunning met kenmerk C203482412774933, d.d. 18 juli 2011 (bijlage 4). 

In het Inspectierapport stelt u dat deze toestemming niet zou afdoen aan de verplichting om de 
waterfractie gescheiden op te vangen, U wijst op paragraaf 6.2 van SIKB Protocol 7510, waarin is 
aangegeven: 

"indien krachtens een vigerende milieuvergunning of beschikking strengere voorschriften aan de 
bedrijfsvoering van het desbetreffende bedrijf worden gesteld, dan treden deze in plaats van het 
voorliggende protocol." 

Naar Uw mening kan het toevoegen van waswater aan het pas gereinigde product niet als een strenger 
vergunningvoorschrift worden gezien. 

Paragraaf 6.2 van SIKB Protocol is echter niet relevant voor de uitzonderingsmogelijkheid in paragraaf 
6.8.2. ATM wijst erop dat paragraaf 6.2 van SIKB Protocol 7510 geen essentiële eis is. Dat betekent dat 
deze paragraaf geen rol kan spelen bij de toepassing van artikel 18 Bbk (zie artikel 2.1 lid 1 sub 3 en 
2.7 Rbk, jo bijlage c Rbk aanhef en punt 5, dikgedrukt). Daarnaast heeft paragraaf 6.8.2 te gelden als 
een aanvullende, op zichzelf staande mogelijkheid om af te wijken van het protocol, naast paragraaf 
6.2. U past ten onrechte, en zonder duidelijke reden, de eis voor afwijking van het protocol uit paragraaf 
6.2 toe op de uitzondering in paragraaf 6.8,2. 

Ten slotte wijst ATM erop dat Uw interpretatie van het SIKB protocol niet voor de hand ligt. De koeling 
van het eindproduct met waswater heeft namelijk geen negatief milieueffect. Er is dan ook geen reden 
om dit procedé te verbieden. De litigieuze werkwijze is vergund middels een "milieu neutrale" 

2 overigens is de vraag of het waswater van de wasser kan worden gekwalificeerd als een restproduct van verbranding. 
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wijzigingsvergunning. ATM heeft aangetoond dat het toevoegen van waswater tenminste gelijkwaardig 
is met de "oude" werkwijze, waarbij water uit het Hollands Diep werd gebruikt (bijlage 4). 

Ook is niet juist, zoals in het Inspectierapport wordt gesteld, dat het gemiddeld sulfaatgehalte sinds het 
gebruik van waswater zeer sterk Is gestegen. Het sulfaatgehalte zou in 2017 ruim drie keer zo hoog zijn 
als dat in 2002/2003. De pH-waarden zouden tussen 2011 en 2017 zijn gestegen van 9 tot circa 12. 

Naar de mening van ATM zijn deze conclusies niet correct en waarschijnlijk gebaseerd op onvolledig 
onderzoek c.q. een onvolledige presentatie van resultaten. ATM hecht een tabel en twee grafieken aan, 
waarin de sulfaat- en pH-waarden van de gereinigde grond gedurende de afgelopen jaren is 
weergegeven (bijlage 5). Uit het vergelijk van de gemiddelde sulfaatwaarden in de periode voor en na 
juli 2011 (toestemming bevoegd gezag om waswater van de le  wasser te mogen gebruiken voor het 
koelen/bevochtigen) blijkt dat het sulfaatgehalte met ca. 1% is "afgenomen". Uit het vergelijk van de 
voomoemde perioden met betrekking tot de pH volgt dat deze met slechts ca. 3% is 'toegenomen". De 
meetgegevens die ten grondslag liggen aan deze conclusie zijn gebaseerd op ca. 110 metingen 
(keuringen) in de periode 2009 - 2017. Elk van deze metingen kan worden onderbouwd met een 
officieel rapport. In bijlage 6 zijn een 2-tal voorbeelden bijgevoegd. Op verzoek kan ATM alle 
rapportages verstrekken. Gelet op het voorgaande is uw stelling dat de sulfaat- en pH-waarden de 
afgelopen jaren fors zijn gestegen onvoldoende gemotiveerd. 

3.4 Ten onrechte geen begunstigingstermijn 

U bent voornemens om ATM geen begunstigingstermijn te gunnen omdat de last zich zou richten tot 
het voorkomen van herhaling van de overtreding. ATM maakt daartegen bezwaar. 

In de eerste plaats richt de last zich niet (uitsluitend) op het voorkomen van herhaling van de 
overtreding, maar (ook) op de beëindiging daarvan. ATM hanteert tot op dit moment een 
productieproces waarbij de koeling vari het materiaal als integraal onderdeel van het productieproces 
plaats vindt. Het voorgenomen besluit is in zoverre onvoldoende gemotiveerd. 

Voor zover (uitsluitend) sprake zou zijn van een last die Is gericht op het voorkomen van herhaling van 
een overtreding te gelden dat onder bijzondere omstandigheden wel degelijk een begunstigingstermijn 
moet worden gegeven.3  Daarvan is in dit geval sprake. 

De koeling van het materiaal in het productieproces is een integraal onderdeel van de huidige 
procesinstallatie en de vergunde werkwijze van ATM. Een aanpassing van dit proces (incl. het wijzigen 
van de vigerende omgevingsvergunning) duurt minimaal een jaar. Gedurende die periode zou de 
reinigingsinstallatie stilliggen. 
Het verlies van omzet uit behandeling van verontreinigde grond zou voor ATM ca € 3,5 miljoen/maand 
bedragen (effect op netto resultaat van ca. -€2 miljoen/maand). Aangezien de naverbrander met 
rookgasreiniging de volledige dampvemietiging van het terrein verzorgt heeft een stillegging tevens 
effect op andere procesinstallaties binnen ATM. Weliswaar is er een noodvoorziening (grondfakkel) om 
de dampen uit de opslagtanks te kunnen behandelen, maar deze heeft slechts een beperkte capaciteit 
en mag slechts gedurende een beperkt aantal uur per jaar In bedrijf zijn. Om deze reden kunnen, bij het 
stilleggen van de reinigingsinstallatie een aantal andere belangrijke activiteiten niet meer worden 
uitgevoerd. Naast de beperkte verwerkingsmogelijkheden van de slib ontvangst en 
verwerkingsinstallatie (SOVI), de beperkte mogelijkheden tot het wassen van schepen is de pyrolyse-
installatie geheel afhankelijk van de naverbrander van de grondreiniging. Deze installatie zou dus ook 
uitgeschakeld moeten worden. Dit betekent een omzetverlies van ca. €1,3 miljoen/maand (effect op 
netto resultaat van ca. -€0,7 miljoen/maand). De SOVI wordt sterk beperkt doordat het slib koud 
behandeld moet worden, omdat er geen stoom beschikbaar is. Tevens is de 

3 ABRvS 24 oktober 2001. AB 2002/147. 
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dampvernietigingscapaciteit van de grondfakkel onvoldoende om de SOVI volledig te kunnen benutten.. 
Ook dit betekent een omzetverlies van ruim E 1 miljoen/maand (effect op netto resultaat van ca. -E0,9 
miljoen/maand). Tevens kunnen de belangrijkste scheepsreinigingsactiviteiten niet uitgevoerd worden 
als gevolg van verlies van capaciteit van de dampvernietiging (geschat omzetverlies ca. €0,7 
miljoen/maand (effect op netto resultaat van ca. -€0,5 miljoen/maand). Samengevat kan vastgesteld 
worden dat het stoppen van de grondreinigingsinstallatie neerkomt op een totaal omzetverlies van ca. 
78 miljoen/jaar en een effect op het nettoresultaat van ca. -€49 miljoen/jaar. Een dergelijke 
inkomstenderving is daarmee een directe bedreiging van de continuïteit van ATM als bedrijf en Renewi 
als concern. Het ligt in de lijn der verwachting dat de stillegging tevens aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de verwerkingscapaciteit van (gevaarlijke) afvalstoffen in Nederland, Zoals gezegd staat daar 
tegenover geen reëel belang bij het verbod op het gebruik van waswater, 

Gelet op het voorgaande zou het achterwege laten van een begunstigingstermijn in strijd zijn met artikel 
3:4 lid 2 Awb. De gevolgen van een dergelijke beslissing zijn onevenredig in verhouding met de te 
dienen belangen. 

4. Last tot stoppen met leveren onder certificaat 

4.1 Gestelde overtreding en last 

U bent van mening dat ATM artikel 16 Bbk overtreedt omdat de afgegeven productcertificaten geen 
betrouwbaar beeld zouden verschaffen van de aard, eigenschappen, hoedanigheid en samenstelling 
van het eindproduct. U leidt dat af uit het feit dat in strijd met de protocollen zou zijn gehandeld. 

U ben voornemens de last op te leggen dat ATM met onmiddellijke ingang geen productcertificaat op 
grond van de BRL 9335 meer ter beschikking stelt aan anderen voor thermisch gereinigde grond zolang 
niet is voldaan aan de lasten genoemd onder 1 en 2. ATM zou een dwangsom verbeuren van EUR 
5.000 voor elke overtreding van de last die wordt geconstateerd, met een maximum van EUR 25.000. 

4.2 Geen overtreding 

ATM is van mening dat ook deze last niet kan worden opgelegd aangezien geen sprake is van een 
overtreding van artikel 16 Bbk. 

In de eerste plaats heeft te gelden dat ATM artikel 18 Bbk niet heeft overtreden (zie punt 1 en 2 
hiervoor). Dat betekent dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat het productcertificaat geen 
betrouwbaar beeld verschaft van het eindproduct. 

Voor zover artikel 18 Bbk zou zijn overtreden, heeft te gelden dat deze overtredingen er niet toe leiden 
dat de productcertificaten een onbetrouwbaar beeld verschaffen van het eindproduct 

U gaat er ten onrechte van uit dat een overtreding van een willekeurig SIKB-protocol automatisch tot 
gevolg heeft dat een afgegeven productcertificaat onbetrouwbaar Is. Dat is echter niet het geval. Uit de 
jurisprudentie waar u in het Inspectierapport naar verwijst, volgt alleen dat de wijze waarop een keuring 
is uitgevoerd een aanwijzing kan vormen dat een productcertificaat onbetrouwbaar is. De Afdeling 
overweegt letterlijk: 

'Uit artikel 16 van het Besluit bodemkwaliteit volgt dat rapporten van de keuringen een betrouwbaar beeld 
moeten geven van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenstelling van een partij. Deze 
verplichting was voorheen in artikel 9 van het Besluit uitvaeringskwaliteit bodembeheer neergelegd. In de 
toelichting bij dit artikel is vermeld dat de mate van betrouwbaarheid onder meer voortvloeit uit de wijze 
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waarop een keuring 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).4  [onderstreping toegevoegd, ATM] 

In dit geval heeft ATM beoordelingsrichtlijn BRL 9335 en het onderliggende protocol 9335-2 nauwgezet 
gevolgd. Dat wordt door u ook niet betwist. De manier waarop de keuring is uitgevoerd kan dus geen 
aanleiding vormen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de productcertificaten. Bovendien geldt 
dat: 

• De huidige wijze van administreren er niet toe leidt dat het productcertificaat onbetrouwbaar 
moet worden geacht; 

• De standaard uitkeuring van ATM alle relevante parameters omvat die op grond van de BRL 
moeten worden bepaald en op grond van het Bbk zijn genormeerd. Dat betekent dat de 
ontvanger van het certificaat weet of het eindproduct voldoet aan het Bbk; 
Ook het procedé waarbij waswater wordt gebruikt, om de gereinigde grond te koelen/te 
bevochtigen, er niet toe kan leiden dat het productcertificaat onbetrouwbaar moet worden 
geacht. Zoals gezegd heeft dit procedé geen nadelige gevolgen voor de 
kwaliteit/toepasbaarheid van de grond. 

Gelet op het voorgaande is geen sprake van een overtreding van artikel 16 Bbk. Er is derhalve geen 
grondslag voor het opleggen van een last onder dwangsom. 

5. Last tot informeren over onbetrouwbaarheid geleverde partijen 

5.1 Gestelde overtreding en last 

U bent van mening dat in het verleden afgegeven wettelijke bewijsmiddelen geen betrouwbaar beeld 
verschaffen van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenstelling van de thermisch gereinigde 
grond. 

U bent daarom voornemens om de last op te leggen dat ATM binnen twee weken na bekendmaking 
van de last de productcertificaten die vanaf 2011 zijn afgegeven moet herroepen door de houders te 
informeren over de — gestelde — onbetrouwbaarheid daarvan. ATM zou een dwangsom verbeuren van 
EUR 5.000 voor iedere week, na afloop van de begunstigingstermijn, waarin nog niet is voldaan aan de 
last, met een maximum van EUR 50.000. 

5.2 De last verdraagt zich niet met art. 5:2 Awb 

ATM is van mening dat deze last niet kan worden opgelegd. De last zou in dit geval moeten strekken tot 
het wegnemen of beperken van de gevolgen van de overtreding (artikel 5:2 Awb onder b). Daarvan is 
echter geen sprake. 

In de eerste plaats is, zoals gezegd, geen sprake van een overtreding. Dat betekent dat het ook niet 
mogelijk is om een last op te leggen om de gevolgen daarvan weg te nemen. In de tweede plaats is 
geen sprake van (nadelige) gevolgen die moeten worden weggenomen. Zoals gezegd is geen sprake 
van een onbetrouwbaar productcertificaat. 

Voor zover het productcertificaat onbetrouwbaar zou zijn, motiveert u niet welk belang is gediend met 
het informeren van de certificaathouders. Voor zover ATM kan overzien hebben de gestelde 
overtredingen geen nadelige (milieu)gevolgen. 

4 ABRvS 7 augustus 2013, JM 2013/126 (Certicon), r.o. 9.3. 
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6. Hoogte last onder dwangsom 

ATM merkt op dat de hoogte van de dwangsom sterk varieert bij elk van de vier lasten. Het 
maximumbedrag bedraagt EUR 50.000 bij last 1, EUR 100.000 bij last 2, EUR 25.000 bij last 3 en EUR 
50.000 bij last 4. U motiveert niet waarom deze bedragen verschillen. Dit is in strijd met artikel 3;46 
Awb. Indien u van mening bent dat een dwangsom van EUR 25.000 een voldoende prikkel vormt voor 
uitvoering van de last dan valt niet goed in de zien waarom de maximum dwangsom hoger zou moeten 
zijn bij de overige lasten. 

7. Conclusie 

Gelet op het voorgaande verzoekt ATM u het voorgenomen besluit niet, althans niet in deze vorm vast 
te stellen. 

Tot slot willen wij u verzoeken om uw reactie op voorliggende zienswijze spoedig aan ATM kenbaar te 
maken. In het geval er, naar aanleiding van voorliggende zienswijze, nog vragen zijn, worden wij, 
voorafgaand aan uw reactie, graag in de gelegenheid gesteld om deze zo spoedig mogelijk te mogen 
toelichten, ATM wijst erop dat de werkwijze die u in uw voornemen ter discussie stelt algemeen is 
geaccepteerd en als rechtmatig wordt beschouwd binnen onze branche en door onze certificerende 
instellingen. U heeft uw voornemen om deze werkwijze te verbieden — begrijpen wij — reeds extern 
gecommuniceerd. Dit leidt tot onrust bij onze afnemers en certificerende instellingen en heeft daarmee 
gevolgen voor onze bedrijfsprocessen. ATM heeft er dan ook groot belang bij dat opkorte termijn 
duidelijkheid komt over uw vervolgstappen, of het uitblijven daarvan. 

Met vriendelijke groet, 
ATM B.V. 

Bijlagen: 
Bijlage 1: 	Beleidsverklaring 2 juli 2015; 
Bijlage 2: 	voorschriften vigerende omgevingsvergunning met betrekking tot clustering; 
Bijlage 3: 	Schematisch overzicht TRI (incl. rookgasreiniging); 
Bijlage 4: 	Toestemming bevoegd gezag met betrekking tot het gebruik van waswater uit de eerste 

wasser voor het bevochtigen/koelen van gereinigde grond; 
Bijlage 5: 	Milieu hygiënische kwaliteit thermisch gereinigde grond met betrekking tot de 

parameters sulfaat en pH (periode april 2009 t/m mei 2017; 
Bijlage 6: 	Voorbeeldrapporten uitkeuring gereinigde grond; 
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Beleidsverklaring 
Moerdijk, 2 juli 2015 

Me( telend van ArM reeft als tioofddoel de bettnes tretreten, fret ircegrip van al haar producten en diersten, 
te eernottten teren het kader ven wet- en regelgeerve onder andere die met betrekkIrg tot externe eteGgeeict 
erurdsveileihed en nefeu. 

ATM is van mening at de iereedenng een fgeiraarfeel afval zorgvuedig en milieu tangmisen 5eraillwocrd en ei-
ciere dient te geteuren. ATM heeft ets verwerker van gevaarek afval een plaats in de venvederingestructuur voor 
geeearfek OMA ,Nederland (en in toenemende mate in Ey/opaten heeft daardoor medeverantwocrdeekhed voor 
een zerg,tecege en doelmatige afireerervelderen. 

Aal streeft naar zo min mcgelijk cngeirallen, raar acceptatele resereco's ar relatie tot incidenten en zware erge- 
vdei 	r zoets gederinteeri in de Se ieso erinein et zo non mogelijk schade aan mensen en meeu. 

ATV streeft ermee dat, door toegassen van het managementsysteem en (teoltresche) maatregelen, bj elle as-
pecten van de tednjfsinering de nioodzakegke zorg aan milieu-, arteds- en ireiligh&cisornstandighecien Qrclusiet 
weiteee werd! besteed en een zo laag mogekke milieubelasting wordt vereer-nekt. Er wordt gestreefd raar ccn-
tirue eerbetenng van de arteds• en egightidsernstandkeheden en de milieuprestaties. 

ATM streeft door een epen opstelling (enting evertieden, klanten, naastgelegen teddiven en burgers een goede 
relatie met ce omgeven na Nachten woelen zorevuldg orderecht ani tearirecord. Tevens weidt zwermt:et en 
eerteturng nagestreefd van de eigen ondernemen. 

Azte personeelsbeden van ATM Nepen een Ogen velenteieCtderákkhed bi het uitvoeren val riet beleef. Een actieve 
rot van de medewerkers Nonet gestimuieero door ecorecherig, opleiding, het geven van instructies en. waar nockg 
door het treffen van sancties. ter personeel van derden gelden dezelfde regels als voor eigen petscneet, 

5-cern van net beleid vindt onder ardere plaats vla 
• het managementsysteem dat conform NTA 3620, eo I4C0 I en 09-1AS !Beet is opgesteld: 
• interne aectits cp nat geleed van naleving een het maragemeresesleern: 
• borgerg lan naleving van wet- en regelgeving op neieue afbet,  Pit ieligheidsgeteed na diverse sof 

ware systemen 	CORE, GIS S Fix); 
• externe cereficeerg van het rraregernentsysteeri tegen CO Mikt:Man 1S0 1 eCO I el de artettenorrn 

Ot-15AS 18001, 
• orgevatenregstraess en analyse decor middal van net Rapportage Alweengen Systeem (RAS). 

Ce belerdsuitgargsounlen ven ATM zen: goede religreidse &heets- en rrtlieuornstandeeeeden, winst, ccntinuited 
en klanteireeierheid. fermer de bedreseroenng van ATM staan deze uitgangspunten qua afwegng op eenzelfde 
reeau, 

tn aanneing cp nat :verre,* rnrenurn wordt et oi de beheersing van de risico/cie actie-netten naar gestreefd 
cm een zo hoog mogelek besef-ie/n-engem/eau eed( personeel. omwonenden en milieu te erearborgen door het 
rennen van passende affectieve maatregelen. Deze maatregelen kunnen zavel tecenisch als crgaresatorsch veel 
aard zijn. De maatreien wieden tevens getoetst aan hun economische haalbaarheid. 

Ce deecee acht zich veranreccrderek voor het nate?en van eet beleid vc/gwis de gekozen ungargspunten en zal 
ctaardoci voldoende middelen ter beedekkng stellen, de continue rerbeterng actief stimuleren en, waar neon. 
cangerend optreden. 

WIM 
Afealstoffen Tetinirial Moerdijk Vtaswe.te 12, 4782 P'1/ eik:etc/ijk Making more from waste 

waste no more 

Bijlage 1 
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Bijlage 2 
2.3 Acceptatie- en verwerkingsprocedures  
Voorschrift 2.3.1:  
"De vergunninghouder is verplicht zich te houden aan de procedures met betrekking tot acceptatie, 
verwerking, administratieve organisatie en interne controle (A&V beleid en het AO/IC) zoals 
opgenomen in bijlage 21 van de aanvraag." 

Toelichting vs 2.3.1 ATM: In het door het bevoegd gezag goedgekeurde AOtIC is in procedure EP 4.05 
-verwerkingsprocedure van afvalstromen welke vallen binnen categorie B (verontreinigde 
grond/materialen verwerkbaar in de TRI)- beschreven op welke wijze clustering/verwerking dient plaats 
te vinden. 

Clustering ten behoeve van reiniging in de TRI 
Voorschrift 3.3.4:  
Vergunninghoudster dient in de TRI te reinigen afvalstoffen na de eindacceptatieprocedure in te delen 
in één van de navolgende categorieen op basis van het Bouwstoffenbesluit áf het Besluit 
Bodemkwaliteit. 

Categorie-indeling op basis van het Bouwstoffenbesluit: 
a. afvalstoffen na reiniging toepasbaar als schone grond; 
b. afvalstoffen na reiniging toepasbaar als categorie 1/2 zijnde grond; 
c. afvalstoffen na reiniging toepasbaar als categorie 1/2 bouwstof niet zijnde grond, 
d. afvalstoffen na reiniging op of in de bodem te brengen (storten); 
e. afvalstoffen te reinigen in opdracht van ontdoener met als doel de afvalstof na reiniging aan de 

ontdoener af te geven. 

Categorie-indeling op basis van het Besluit Bodemkwaliteit: 
f 	afvalstoffen na reiniging toepasbaar als schone grond op of in de bodem of op of in de bodem 

onder oppervlaktewater: 
g. afvalstoffen na reiniging toepasbaar als grond op of in de bodem en in te delen in 

kwaliteitsklasse WONEN: 
h. afvalstoffen na reiniging toepasbaar als grond op of in de bodem en in te delen in 

kwaliteitsklasse INDUSTRIE; 
i. afvalstoffen na reiniging toepasbaar als grond op of in de bodem onder oppervlaktewater en in 

te delen in kwaliteitsklasse A: 
j. afvalstoffen na reiniging toepasbaar als grond op of in de bodem onder oppervlaktewater en in 

te delen in kwaliteitsklasse B; 
k. afvalstoffen na reiniging toe te passen als grond in een grootschalige toepassing op of in de 

bodem en op of in de bodem onder oppervlaktewater: 
I. 	afvalstoffen na reiniging toepasbaar als niet vormgegeven bouwstoffen: 
m. afvalstoffen na reiniging toepasbaar in vormgegeven bouwstoffen; 
n. afvalstoffen na reiniging toepasbaar als IBC-bouwstoffen; 
o. afvalstoffen na reiniging op of in de bodem te brengen (storten); 
p. afvalstoffen te reinigen in opdracht van ontdoener met als doel de afvalstof na reiniging aan de 

ontdoener af te geven. tbv afzet in het buitenland of afzet tbv vervolgbe-/verwerking ' 

Toelichting vs 3.3.4 ATM: Voornoemde categorieën zijn uitgewerkt in het door het bevoegd gezag 
goedgekeurde AO/IC (zie ook voorschrift 2.3.1). 
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Provincie Noord-Brabant 

Kennisgeving Walm Arenigoireit 

t ledeptoternle Staten van Nos ottl-liraitatot ottaketo bekend du zij in het kader van ik Wet algemene 
Irepalittgoli itingreingwerin :1Valuot de vergunning verlenen vo oor ren pro Ot gelegen mut de 
Vhoweg 12 te Shoettlijk. Dit iir.iieet hetn-rt hel 	 k, oel-/namtater uit de eerste teas-ser vouw 
het berm inigriliktiden van gereinigde grond. 
Di. hem hikking,etto en de hijltelton.ne mokken liggen t.anar23 juli 2011 tot en met 5 mptember 2(1 t 1 
ter image in het gemeentehuis, bij het t lemeentelijk Infi +notatie Centrum, Pastoor van k:cm-liaan 15 
m tk kent van Zevenbergen, ottuatuktg hit en met dontlenlag van 8.30 - t 7 uur, rrijilagnitorgen van 
i4.31) • 12 mie, alsnog le th outtertlagavo nul van 18 - 20 uur, (lok is het 1111.grlijk de stukken in te giet) in 
het ton ivintirtitik% van Xotort1-84-abant., ltraluontlaau 1 te ..;-Homoosenlootelt.1" kunt tinarenier contact 
iipitemileillik.C.1~%1111 het intreall Vergunitiontverlening Provenoultonie en 
Arvalt ernerking. Teletison ,073. 6lit 22 :111, 

hel nu ment van terinzagelegging k de vergunning klit-kijken tip ik intentemite: 

regen dele 1u-stikking kan douw lielanghelobetu14.1) eet) 	 ;meden 	 t-,liend. 1)ii  
in•{1•.a.ir•sitrili Moei tinnin tat .altes heVatteti. duidelijk initkrit 	mik besluit bezwaar honk 
gemaakt. gemotiveerd nottk-n. outt kliekend aju en VIM ity.kif Zijn %WI een datum. Hel beontanelpill 
ity tel ‘t «ok+, getielot aan I iet klontert de Staten. 

indien gloed dit tertio, Ion een te notkottige 'voorziening tonden geve:c:411.13k verzooek mtwt emitien 
. 	yttít ht a.ort ok volorcieningentro hter van ok .11-rondi.sententsreehtloank 	 waint4 

90125, 5200 	's-livrtogetolooseh. 

Cen tetkeoule beschikking; treedt na taloop 1%111 Ik 10.11 	in merking tenzij om t. osorlopige 
t. ›r4ening t er/tocht. 

,‘,..11 deze pr, o.,tuner k het kenmerk C2034824 gel:4.1313A« 1. tlietu hij um ii•six•ndelifie tilt kenmerk te 
vermetele». 

•4-lert.fgeulltecchjuli 2011 

Pagina 17 van 68 



0 ATM 
Part of Renewi 

• • 	. 
1>exinoult it!Nogird 

Beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant 

waste no more 

wroette 

Ecoloste 
Ons kenmerk 
C203,1824/2714933 

.;p11r,g19ilnm 21)11 hij 11111 ingeknitten ;min m.n.  %mit .iji.11,;1111...1 
1 ninift.11 ).11.enlijk 111', unt trrn,whtg krolue..3 	Wet alg.-u81w 

10.1.,Ilingrrt • fing,...iir,,,,nr4 iti IValmtt 	pchrti t. 	3,in 4Itt 

‘1..1.1ett 12 11- Mte•tilijk, 

'ed-Ittit.1t;t111)..e.11, 1S jasli 2411. 

t ;ex hpt Itel`rde 	.10 ‘. aild-B1111..1111. 
Immens dem', 

in vintxmd RIO? 9C.Viatnot:werd ve-fv.dtle, 11 t01 document 
dmitoot ondertekend 

Pagina 18 van 88 



Part ot Renewi 

0 ATM reel 
waste no more 

Provincie Noord-Brabont 

INHOUDSOPGAVE 

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 	 3 
Onderwerp 	 3 

2 	Bedut 	 3 
3 	Procedwe 	 3 

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 
	

4 
1 	Gegevens ot «moge/ 	 4 
2 	PrcitebeKh/frIng 	 4 
3 	HU,CregOt vItIgundiPelthati. 	 4 
4 	13~egd gun 	 4 
S 	OnóxmkelItkkeid en oplchoteng ptocedlee 	 5 

Precedwe lotg‘44.1 
	

5 
7 	Adriaan 	 S 

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN 6 

kening neSeunelked of vriendenike +elanden 	 6 

AN*1011«n tcwwftat Mie. dit Nt.tdll 

Pt 
2,5 

Pagina 19 van 88 



Part of RenewI 

0 ATM re 
waste no more 

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 

Onderwerp 

kr Wenk. Ntaler, hebben up 9 juni :111 t I Pon natt‘ raag ia 	umgeshuoveratnuting 
ontvangen van Arralmiiren Tertninul 'Nlnenfiik 	annvmag herti In-tri ningop bet innIter. 
van Intern %later k. ret4,,:hwater uit de I' a amer,  t ir lul k.nien van gotruggdv 
sm int Vitunv ti.den. 	annvmagi:t:,`ngimte...d.nnk•rntnumerl.:30:l,;691.  

2 	Besluit 

:rdelitneenk. Sinten In Ank vn, gelet tip artikel 2.1 van ik IVet algemene bepnlingvn 
uengetingartvht ttr gaug-evinovergunning 	leunt t teil* 	ui in le vt-riverul lalde,. de 
in.ting.itm de aattyraag en bijlagen 'waaronder vonrwInilien deel minitaken van de trrinnning. 
t» trtginunniz talk vviirriul %'t Mi r het ,,,,inaltha, rit114J. im 	4s.11.•fl1ii4 	aren in 
billetle 2 en hillage 	'can de geldende houget, logs-vergunning '• 

17 	 vrgtinning ti111 th V4110'11%1 aan a lol wit.t.thle tijd. 

3 	Procedure 

wslujimmintrilpq ohn,• Is uitg..I.N•111 K,IC1.111:4 HtNing ln't1111.1didl.  in .makel 3.1 . 
411:4vmen,  betidlio1211 ,gingekitig,n1  In dr 'roodeer mm. 	 tillgslirot .111,1E1% r.-‘1 li‘ 1, d, 
..dm 	41,t.....tct ',uni hm It. stuit ..negyving‘r... ht tn .1. Mitti.teriele regelmg 	 tinweet e‘ 

Atvc...r.tto. 	mcs,tbit 
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OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 

Gegevens aanvrager 

( lp 9 juni 2011 !Ristten wij ren aanvraag am ren ningevingsvergunnitn; a1+hedsseld in de lVet 
algemene Invalingen rittigningsret lui Walst raman),,ett. Hei hemil ren eermek van Arvalstntren 
rermittal 1ltnrdijk 	vt,,,,„-.4  12 tv 	tenlijk. 

2 	Projectbeschrijving 

Het project waars-om- vergtittninsr, mailt yi vrtat,•tt is ars st) *41 te nutst Iniisein Inch aansmag is 
ttligeta alten dat mor het knelt,» van gereinigde t,tronti/ntaterialen gebruik kan Renten gemaakt 
van ,.nael Httilanet;e11 Diep Water dis internuurei'. Het gebruik 1-J11 het intern %liter Ment 
'lu:zinnig te zijn slat het niet Lal leiden tut ttstddige eiTesien np het gereinigde grtantlimater.sten. 
t7tn .u.tu te tonen aal tin grinnik van een bepaaltt t) pe inleen uwer .1a teifwasss.sner uit th. Ie 
wasser. niet zal feit hit 1:tril:nietige eign ten sip het gemitsigth.wynnItmaterialen zijn imseven 
stits.renertl. Deze prneven zijn geile:ineend slaat-hij wij de positieve n.miltatrn hienan hel 4%11 
bevestigd richting A:Pil. 
ram ttitgeltsvit itnijeett smet trijs ing is tgtst•utttmrn in de innetlnag .4111 VVV:410111111g, 

3 	Huidige vergunningsituatie 

hi ,o,Ireaannde tabel is egli epmdttilling ‘reergrgrkvit van th. th stt met aan ,11').1 eerder verleende 
%et-gunningen en meldingen 819 inget.idge 	\ Vet milieubeheer Witst. De 4e ler...tunningen en 
tsijzigiteplIttirfittgen Zijn Wilt:end vutte thr nissktg, snerslag rn Ine-/vemerking sast gei-sim-lik 
afvularliem voer de inrichting gelegen aan de klstrateg 12 te litenlijk. 

t'enzunnitig/tnaltling 
‘Vilt rrsisievergunning 

Ifesellikidatt m.. 
13381.19 

Afgifte tkituns 
25-05-2009 

Bethil:saeliviteitett 
Inrichting uituur de 
OI)Slag, Mei 51.1g en he. 
A ernert.ing run 
rtisartijket 
afildsttirrn 

Win artikel 0.19 
lVin tutikel 0.19 

Wns artikel 8.21  

17-11-2009 
7-12-2009 

12-01-21)10 

1397633 
1612758 

1629490 

Aanpas.sing AOlte 
Realiseren van wer 
nieuwe upsiaglanks. 
het ennthinerett van 
twee tankputten. het 
Rijzigen van mok V39 
en rh. 11111IW 	4,11 

kanttstr/magnijn  
Ikii4iffing int 
3.3.10 

1Vitt ;»tikel 8. t 9 
	

26-07-2010 
‘Vin artikel 8.19 
	

30-08-2010 

tVin artikel 8.19 	06-09.2010  

1708336 	Aanpassing' A0/1(..! 
Re:11151de tuut een 
truMpnellimal  
uurtut uit van een 
utnlagIttods 

1718391 

1719919 

1B-10-2010 1732201 Reallswie van 10 
avretnatietanks 

1/6 

‘Vnt anaal 8.19 

Ahamail, 1.~ 
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lke eerder afgegeven tentoon-engen lijn wakend usa aeeti lava-inde yait 10 jaar. (lesra ei) anik,1 1.2 
liet ven stee Vetdm gekk cen etser snWet kingtres ling van 	11.itos veris.csts le, onhens,epelijize 
vertonning vis d' g:Org.-niet-n van inrichtingen maar aft abae 	‘1.1111.11 1.r,grjeave "r 
vent "Hen!. stut  rechtswege eetster atithettaak 

artikel 1.2 6lid 1 van 	ot fr4III1gire4 	bepalingen %alt de Wat», oorden 
onherroepelijke verklaringen af:zegt-vs nisistm nu I Vall tikvl 13.19 liet i eenden van 	11 ni 
.tangenwds al. songevint.txvennonning. 

4 	Bevoegd gezag 

f .4 kt ,-rit hsas int:molk ittnireiliewlitiiiing, at:niette tip list bepaalt te au honkhaak 3 tan het Besluit 
«n al.,»-tingirea 	 list  lino,  en ik claatlii mere: h• bijlage ulin »ij hei hm< egil ge-4,1g <MI 	itIttgralv 

witIgningswrgutinior te verlenen nt ;gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn aa ij et pre trvilitreel en 
inhots lelijk rasa' t eintitiato telijk (kit ist ette, iteeetteit alle abt »a lel) J:111 ik^  tink.  kannen tint 
tb-trekkerig am de ila‘iekte let-fentageving, -maakt ruimte, milieu. natuur en asla *ten niet betrekking tod 

1sddt1.0. neuuuncutrn rn lu nttht ilighrid. eer'd'e tilt nest %tij ervso se martel te thegett dat ic aan de 
.11"dgeVidgiltdWilldidg kl'I honden tsiorselltirtett tip e1haav zijn ,1i 4e,tesnit 

S 	Ontvonkellikkeid en opschorting procedure 

Ai rekel 2.8 mat de Wat »a leb»la <le grandhkeg %sore een tjeltannemibeente t 	van 
ia»lieningwbreisten. Dit hitteli eh- weatevem en hem-heit len die eiij eelt aantimitt eten een 
s ongel isigneryinuting moeten ut uiten ttrrnit•Irgot tin bil ta st tidh,tilkdrijkt• agent-  tate lomen]. fh- 
regelittg ie  uiige-merkt ita tknagnraf -1.2 van her Rot. met een nadele uit» making in sk biuiteris tk 
nestding sougevinszwes ht 

41011ISIIIIIM Val{ 4k.  it411Wrailg 1W141411 Wij deze aalt ter hansl van dr 	WIM op 
anrcankelijkheid. Wij zijn gin (dIrelvel dat de tarn raag trek kiemde inruilt larie hemt wam tin 

besomteling van ste gtt.'111g-en trut di' activiteit am <le Aia. lecroingrtiog. Do aam:n:1.g is dan t oi k  
e natvitukt4ijk en in heliandcling germanen. 

Procedure (regulier) 

Deze 1»,a -leekking is mimi/meid met t te reguliere ces arl wreittire.,9neecee Ince at% hebt-krevelt in 
teanigraat 3,2 van dr ikalur. Griet Wenst' hebben wij •.p 1 7 juni 201 1 tutu snit artikel 3.11 1Valo, 
van thr .1.111Viaag 'WM16 p•gerns in ren tvgis maal d.nlidail. 

7 	Adviezen 

in de k‘ alio en brt Brr v1111411 bestIttirestrpnett ratio egt' hun ;p titirke diAtlint !killig] of 
toltokkotthoitt amitzrovuti als atIvio•tte. Gelet up liet bepaalde in artikel 2.26 11'alos, evestak th-

tiketru 6.1 ten en met 6.3 van hot th ir. hvithett lij de aanvraag ter adelt.% aan rk gemeente 
,eheerafiik gt, -manden. 

Naar mitivising hiervan helikt-n rij geen inh. sutteliik 

Alallooden Ter.tdai Stoe'd..4 Mtdfddk 
	

t's 

011 
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN 

1 	Toetsing milieuneutraal of 'vriendelijke verandering 
DvIralsi heitaak in anikel 2.14, lid 5 dat een inturingsvergunning vonr e-n milieuvriendelijk-
tifittilieuncutralc tttnutdering kut %nullen veticend als talkkaan wordt aan de vutten:Lu-den uit 
artikel 3.10, lid 3 tnn de Walmt. Hieruit volgt dat di gettnagde vergunning kan wenken verleend 

ik- rinlisuring van de niet de.te anittrattg hei inde tvranileting van th- inrichting of 
vegindering van de iterkwijce hintten de inrichting: 

niet zal leiden tot antkre orgrinere nadelige gevidgen voor liet milieu dan volgens ik geldende 
vergunning tijgt hm-gust-aan; 

- 	niet tal leiden tin het ontstaan van een MIK len' inrit liting dan n:lat-vuur vut gunning, is vutlertul: 
en 
niet tit.e.r.-plklitig is. 

Naar aattlrit ling van de ingediende a:uier:lag en de datieltij twee-guit-plu grgiit-ns euncluderen tv ij 
dat de aangetniagik- verandering hientan voldoet, 

Pivel'aDgttl rartrrod MbottiO 	edik 	 3, t 
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Bijlage 5 

In het Inspectierapport wordt gesteld, dat het gemiddeld sulfaatgehalte sinds het gebruik van waswater 
zeer sterk is gestegen. Het sulfaatgehalte zou in 2017 ruim drie keer zo hoog zijn als dat in 2002/2003, 
De pH-waarden zouden tussen 2011 en 2017 zijn gestegen van 9 tot circa 12. 

ATM heeft een analyse uitgevoerd op de bij haar beschikbare resultaten, met betrekking tot de 
parameters sulfaat en pH, Bij deze analyse is gebruik gemaakt van data uit de jaren 2009 t/m (mei) 
2017. Opgemerkt wordt dat alle data afkomstig zijn van uitgevoerde (gecertificeerde) keuringen. Elk van 
deze metingen kan derhalve worden onderbouwd met een officieel rapport (zie ook bijlage 6). Tevens 
merkt ATM op dat de uitgevoerde analyse toeziet op een groot aantal waarnemingen/keuringen (ca. 
110). 

Een samenvatting van de beschikbare resultaten met betrekking tot de parameters sulfaat en pH 
(periode 2009 — mei 2017) is opgenomen in figuur 1 (uitloogbaar sulfaat) en figuur 2 (pH). 

Toelichting figuur 1 en 2: 
De dunne (licht blauwe) lijn geeft alle individuele waarnemingen in de beschouwde periode 
weer (voor de betreffende parameter); 
De dikke zwarte lijn geeft het voortschrijdend gemiddelde weer van (zes) individuele 
waarnemingen; 
De (rode) dikke horizontale lijn geeft het gehalte in de perioden voor en na juli 2011' weer; 
In de grafiek is met een pijl weergegeven op welk moment de beschikking, voor het gebruik van 
waswater ter bevochtiging/koeling van de gereinigde grond, is afgegeven. 

'datum afgeven beschikking voor het gebruik van waswater uit de 1°  wasser voor het koelen/bevochtigen van gereinigde grond. 

Figuur 1: Uiticogbaar sulfaat (US = 10) periode april 2009 — mei 2017 

Sulfaat (L/5=10) 
apr.'09 - mel.'17 

1.W.31(kg;In,PrOCri.S.10) 	 surFaak wardm beschikking 	 5 per. Zw Sen. (surfen Oratornproeft.5.10), 
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Figuur 2: pH (CaC12) periode aptil 2009 - mei 2017 

14 

ree..  
waste no more 

~er belthAtlete weratee. 	Uereuer ion strehitie 
pene 0A120111 Cerea Ofroethe deze immo. ketent ree. 10,1 

el 01,0 te. ateeweree Na »k 
• 

--- • - ^ 

5 

4 

3 
2 

	

5 5 	 4 	,4 	?). r.; 
1 '6 4 	4  ilzt  

	M 

1} 

- pN Ca0Z 	pH Ca02 (gem, voert. besenikkingl 	 6 per. Zw. Gem. ipi COR) 

12   	

^aa 

Uit de beschikbare gegevens (incl. figuur 1 en 2) kan nu het volgende worden geconcludeerd: 

Sulfaat (uitloopbaar):  
Spreiding in sulfaat gehalten is van alle tijden; 
Het gehalte sulfaat in de periode < juli 2011 bedroeg: 4309 mg/kg ds; 
Het gehalte sulfaat in de periode > juli 2011 bedroeg: 4271 mg/kg ds; 

• "Afname" gemiddelde sulfaatgehalte met ca. 1%  

De, in het inspectierapport, gestelde sterke toename van het gemiddeld sulfaat gehalte sinds 
het gebruik van waswater volgt niet uit de bij ATM beschikbare data. 

pH gereinigde grond (CaCl2):  
• De pH in de periode < juli 2011 bedroeg: 10,1; 
- De pH in de periode > juli 2011 bedroeg: 10,4; 
cr> "toename" gemiddelde pH met ca. 3%  

De, in het inspectierapport, gestelde toename van de pH (van 9 tot ca. 12) volgt niet uit de bij 
ATM beschikbare data. 

Naar de mening van ATM zijn de conclusies uit het inspectierapport dan ook niet correct en 
waarschijnlijk gebaseerd op onvolledig onderzoek c.q. een onvolledige presentatie van resultaten. 
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0 ATM 
Part of Renewl 

AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B.V. 
1211.11111111111111111 
postbus 30 
4780 AA MOERDIJK 

/4;1,5'1 
s 

Bodemonderzoek 
Advies 
Eural.ean %Act, 9 

Schiedam 12 oktober 2410 

Betreft Steekproeikauring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat  

Geachte 11.111 

Hiediij rapporteren wij u betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van de steekpraetkeunng van de 
produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaitr,ranulaat met navoigende spectficaues 

Depot 	 TGGITGAG 04 productie vanaf 060910 
Hoeveelheid 	 ca 9 945 ton  
Lacabe van bemonstering 	 Vlasweg 19 - Moerdijk 
Datum van bemonstering 	 06 september 2010 06 00 uur tot 10 september 2010 10 00 Jur 
Sernenstenngsprotocol 	 SIC-Protocol 1001 verste 2 d d 17-06-2009 
Toetsingskader 	 RegelingIc  Bodem.vaileit d d 21-12.2007, bijlage 3 tabel 1 

Als bijlagen treft u aan 
• Toetsing; 
- Anaiyeerapportem 
• MonstememIngsplan; 

Mcnslernerningsformulier. 
- logboek 

Eecordeling. 	Voor toepassing op of in de bodem voldoet de binnen deze steekpnief uit de productie 
bemonsterde 10.000 ton thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat aan Inveliteitsklasse industrie en Is deze geschikt voor verwerking in een 
grootschalige toepassing. 

Civieltechnisch Is het materiaal geschikt' voor toepassing als "zand in aanvulling of 
ophoging". 
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Eijff8/~ 
Euroteam Milieu B.V. 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGEWKHEDEN 

Opdrachtgever.  
Partijnummer  
Partijgrootte: 
Datum monstemame.  
Locatie monstemame:  

Afvalstoffen Terminal Moerd jk B.V. 
TGG!TGAG 04 productie vanaf 060910 
ca. 9.945 ton  
6 september 2010  
Vlasweg t9-Moerdijk  

Datum: 
Status beoordeling: 
Ra2portnr's Analytico:  

12-10-10 
Definitief 
2010140773 
2010140774 

Voor de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden als -rand In aanvulling of ophoging` of "zand in 
zandbed" zijn op een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd. 

Zand in aanvulling of 
ophoging  Zand in zandbed 

korrelverdeling 
< 
< 2 pm 
< 20 pm  

eis 
5 50 % 
s8%  

meet- 
waarde 	eis 
12,48 % 

1,7% 

meet-
waarde 
12,46 % 

7,3 % 

5 15 % 

53 % • 

gloeiverlies  
beoordeling Tg<xtetriktill~ 

5 3 % 
ongeschikt 

1 9 % 

• l Als fractie a g3 ligt tussen 10 % en t5 % 

Conclusie: 
• De partij is geschikt voor toepassing als 'zand in aanvulling of ophoging' 

Euroteam projectnr. 03P215 	 Pagina -2/5- 
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Rapportnns Analybci:r. 

12-10.10 
Definitief 
2010140773 
2010140774 
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BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS 

Opdrachtgever; 
Piitifitummer 
Partijgrootte 
Datum mcnstenrame: 
Locatie monstemame:  

Afvalstoffen Terminal Moerdijk 0 V 
TGG(TGAG 04 productie vanaf 060910 
ca. 9.945 ton 
SiepteMbér 2010 
Vlasweg_10 - Moerdijk  

Eureteem Milieu BV. 

BRL 511(8 1000  
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake de monstememing en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende vekiwertregistratre, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor 
een mintstertele aanwijzing heeft verkregen), Op basis van § 3.10 van de BRL SIKH 1000 kan Euroteam 
Milieu BV voor de uitvoering van de monstemame gebruik maken van erkende monstememers van 
Ingenieursbureau Mol BV uit Wateringen 

Functtescheidlnq  
Met betrekking tot tiet certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaan 
tussen de keurende Instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof. 
Euroteam Milieu BV is een 100% dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandelen in handen zijn van SITA Nederland, Euroteam Milieu BV is op geen enkele juridische, financiele,  

personele of ardere wijze gelieerd of verbonden met ATM. 

Algemeen 
Het onderzoek van deze partij thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat ter 
bepaling van de toepassingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden overeenkomstig: 

- 	Het Besluit Bcdemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007, voor zover hiervan in het 
navolgende niet wordt afgeweken. 
SRL MB 1000 versie 8 0 met ondertiggend protocol 1001 'Monsterneming voor Partijkeuringen 
grond en baggerspecie versie 2 d.d. 17-06-2009. Euroteam Milieu B.V. Is hiertoe gecertificeerd 
volgens proces-certificaat ROA656013 d.d 20-03.2010. 
Laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd 
laboratorium, voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten, voorzien van het betreffende keurmerk 

In overleg met ATM is bestolen dat de verkregen analyseresultaten alleen worden getoetst aan (Regeling 
bodemkwaliteit, bijlage B, tabel 1) de "Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecte op of in  
fie bodem  

Opmerkingen 

Keuze anahrseeakket samensterlinosonderzoek:  
In opdracht van ATM werden de volgende parameters onderzocht. 
- 	, lutum, organische stof, pH 
- 	metalen: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co. Cu. Hg, Pb, Mo. Ni, Sn, Ven Zn 

cyanide (totaal) 
minerale olie, PAK's totaal (som 10) en PCB's (som 7) 
OCB's 

De gehalten organochloorbestrildingsmiddeten (0C6's) worden in principe uitsluitend voor intern gebruik 
door ATM bepaald. de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar worden niet 
verwerkt in de toetsingstabel. 
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Het taimenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters. indien 
hierroor, op basis van voorinformatie of ingangsketaing, verhoogde concentraties tn de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht. 

2, 	Emissie-onderzoek voor 'aroctsehallee toeoaseing oo of in de bodem':  
Voor "grcolschalige toepassing op of In de bodem' gelden uitsluitend emissie-etsen voor de metalen 
waarvan de emissietoetswaarde wordt overschreden. In opdracht van ATM wordt de emissie bepaald voor 

• metalen: Sb, As. 8e. Cd, Cr. Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sn, Ven In 
- 	anionen: fluoride. bromide, chloride en sulfaat 

Ter beoordeling of de partij voldoet worden uitsluitend de gemeten emissies getoetst van de metalen 
waarvoor de emissietoetswaarde wordt overschreden. Van de overige metalen werden de gemeten 
emissies wel Nl de toetsingstabel vermeld. 
De emissies voor de anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat) worden In principe uitsluitend voor 
intern gebruik door ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar 
worden niet verwerkt in de toetsingstabel. 

3. Berekenine van tiemidgde Concentraties en emissies  
Voor de berekening van gemiddelde concentraties en emissies wordt voor hel resultaat van een separate 
analyse aangehouden: 
- 	de getalswaarde volgens analyse 
- 	bij eenresultaat < 'kleiner dan waarde": de "kleiner dart waarde" 

4. §creidine tussen mestwaarden: Soreiranesfactor  
In de toetsingstabel wordt. zowel in het samenstellingsonderzoek als in het emissie-onderzoek, In de kolom 
'Y' de verhouding weergegeven tussen hoogste en laagste meetwaarde, indien deze hoger is dan 2,5 Op 
basis van deze signalering wordt gecontroleerd ot dj de diverse procedurestappen (monstememing, 
voorbehandeling, analyse, etc ) fouten zijn gemaakt of worden vermoed. Indien dit het geval is, wordt onder 
de betreffende tabel aangegeven welke vervolgactie Is ondernomen (opnieuw uitvoeren van de betreffende 
en opvolgende stappen) (zie ook opmerking 5.) Als een dergelijke toelichting ontbreekt, is aangenomen dat 
in de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit en derhalve geen vervolgactie noodzakelijk ra 
Dergelijke heterogeniteit is verklaarbaar omdat een partij gereinigde grond doorgaans is samengesteld uit 
gereinigde partijen van diverse oorsprong 

53  Herkwalificatie  
In de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld rn b t mogelijkheden van herkwalificatie. Met ATM 
is dienaangaande het volgende overeengekomen: 

5.1 Herkwallecatie samenstelling 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden. welke niet overeenkomt met da verwachting op basis van 
verzamelde voonnformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten werden tot nogmaals 
uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen: 

monstername, voorbehandeling en analyse op betreffende parameter(s) 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters, 
Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. De oorspronkelijke 
resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen 
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Herkwalificatie emissiewaarden 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden, welke niet overeenkomt 
met de verwachting op basis van verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan 
besloten warden tot ncgmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen: 

- 	monstemame, voorbehandeling, kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s) 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
mcnstersieluaten, Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. 
De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervagen. 

6. Correctie tutten en organische stofgehalte 
Bij een gemiddeld gehalte lutum en/of organische stof < 2 gew.% wordt voor de berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 3'G. 

7. Correctie PAK  
Volgens de Regeling Bcdemkwallteit wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAK's totaal (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 %, getoetst aan de normwaarden volgens bijlage B, tabel 
t van de Regeling voor een gehalte organische stof van 103'0 

8. Correctie Barium  
Op 2 april 2009 is de Regeling Bedemkwaliteit gewijzigd (Staatscourant 2009 nr 67 7 april 2009) waarbij 
de normen voor Barium zijn komen te vervatten 
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Postbus 4244 
3102 GE SCHIEDRM 

Analysecertificaat 

Datum: 11.10-2010 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende Iebele toriumonderzeek. 

Certificoatnummer 	 20t3L40773 
Uw prOjeetIlUnlin t• 	 00P020 
Uw projectnaam 	 fitM: ISCTIGAG 04 productie vanaf 040910 
Uw ordernummer 	 1013023 
Monster(s) ontvangen 	 te-49-2010 

Dit certificeert mag uitsluitend in rijn geheel worden gereproduceerd. 
nonvullendo informatie behorend bij dit enelysecortificoat kunt U vinden in het overzicht 'Specificeties 
analyzemethoden", fstra teempleren rijn rerkrijgbaor bij de afdeling »doen en Bdrles. 

Oe grondmonsters warden tot 4 risken na deb..' antvongst gekoeld beweerd en zrotermonsters tot 2 weken no 
datum ontrongst. Zonder tegenbericht *orden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk I. week voor afloop von 
de standeordbewoorperiade ondertekend oen ons te retourneren. Voor de kosten ven het langer bewaren von 
monsters verwijten wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Haan: 	 Handtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee 11 ,281t vervrachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar oenielding von dit 
ancilysecertificoot nog vragen hebben verzoeken wg u contact ap te nemen met de afdeling verkoop en ndvies 

>iet vriendelijke groet, 

Eurofins enalrtico 4.v, 

horefine ineireine t  It 

Itkleneey it•ei 	Iti. 111 (014 21/ el Ite 	snot Neen I/ II 74 alt 	tura fin• olgwirrote. et It 139 enne, 0004 eas.ttIntt.rd iew114,4 
177e en normtod 	0.4 	(01. 347 ee of 	Want. n« 	 412 en erkend deer bet etenne• /eerst (.0121,  en ee►. 1211. 

0 004 119 	e,t.r .4feelfrtá)tlice,... 44 1041, 1 4,, $13,11,1 	ter Iniee•let n...e (UI.), kiewait. ~ast t0stnt..n) 
1710 n Ism....1.4 rat 	fit* wn..n11r4i..e.e 	2.« 44 1,214471 	en 	 er•ankrijk sa ....boni CXEY3 
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Analysecertificaat 

Uw projectnummer 	109025 	 certif icantnernmer 	2010140773 
Uw projectnaam 	 ATM: TGG/74510 04 productie vonof 060910 	Startdatum 	10-09-2010 
Uw ordernummer 	 109024 	 Rapport agerlotum 	11 •10-20 t 0/t or.t s 
Datum monstername 	10-09-2010 	 bijlage 	 $1,11,C,11 
Monsternemer 	 Pagina 	 1/4 
Monstermotrie 	 Grond; bouwstof 0511/11904 

Analyse 	 Eenheid 	t 	 2 

Voorbehandeling 
6 Hoeveelheid aangeleverd 10<19 ef 	 kg 	14.1 	13.9 
R 	Massa percentage artefacten 	 %(re/rei) 	<1.0 	(1. 0 

Bodemkundige analyses 
g Droge stof 	 14 	91.0 	90.4 
P Organische stof 	 15 (o/m) ds 	2.0 	2.7 
R 	tutun 	 Ot (e/m) do 	1.1 	1.2 

Metalen 
Fl 	arseen (Ps) 	 mg/kg do 	7.0 	1.2 
a 	'otium (fio) 	 mg/kg do 	140 	 140 
P 	Cadmium (Cd) 	 mg/k9 do 	0 43 	0 52 
e Chroom (tr) 	 mg/kg ds 	47 	 69 

ft 	Xobott (Co) 	 mg/kg do 	4.t 	6.2 
11 	Koper (Cu) 	 ag/kg ds 	60 	31 
ot 	Kwik, niet vluchtig (Hg) 	 rog/kg do 	0.40 	0 54 
O Nikkel (Ni) 	 mg/kg do 	1/ 	to 
P molybdeen (Me) 	 mg/kg ds 	1.1 	1.6 
A 	tood (pb) 	 mg/kg da 	1/0 	110 
4 	Tin (Sn) 	 rog/kg de 	8.1 	6.t 
n 	zink (in) 	 mg/kg ds 	110 	130 
R 	Ratiotoon (Vs) 	 mg/kg ds 	1.0 	1.7 
O Vanadium (i) 	 mg/kg do 	41 	34 

Minerale Mie 
Minerale olie (C10-Ci 2) 	 mg/kg dl 	 0.4 
Minerale olie (C1.2-C16) 	 mg/kg ds 	 <3.0 
Minerale olie (C14-C21) 	 eg/kg ds 	 5.5 
Minerale olie (C21-C30) 	 mg/kg ds 	 0.0 
Minerale olie (c30-00) 	 eg/kg do 	 4.4 
Minerale olie (C35-C40) 	 mg/kg ds 	 4.5 

fl 	minerale olie totaal (C10-C4 0) 	 reglkg do 	<20 	 29 

Orgono chloorbestrijdingsmiddelen, OM 
A 	ilitsechloarbenzten 	 ag/kg do 	(0.0010 	co tio to 
a 	alfa-MCH 	 ag/kg ds 	<0 0010 	<0 0010 
ri 	bate-HCH 	 eg/kg do 	<a-0010 	,0.0010 

Mr. Monscerainschrliving 	 iloolytico-nr. 
t 	OTtO: T00/TOOG 04 productie vonof 050910; 141 	 5430092 
2 	ATM: TCG/TGAC 04 productie vanaf 000910: 212 	 5631593 

does tee lootto14itoutde oer/katte§ 
e; 4624 rr eede vernolotine 
1 OS 3300 etiond• atioiCohne 

bal Orot,Iloael ••r9 •.et11,01,1e0 et 111,  tia,«11 '.054.' 1 tureffine itedrieet 

Itlieereg te-41 
1'31 et larnottell 

o kot 415 
1170 al teone•tii  

	dutetod 
o,f) 

	

Tol. -111013. 1.1 13 30 	een 0400 04 el be 011 /arst'. enelytno I/ e. io OtO beat 1601 ccccc tthoo•rd deer Ilsod.okkeo, 
• •11 C011.1 1.7 fl I* 	vetera e0. 	 006 en ootmoed deer het `<I 	 ae.•111 Oe. es 000 let). 

1-er.1;0betteofotite *44 	1043 ta 111.101 	>et Itutoelbt eenei (0101, 4et edaoloor Lef"! (tiVIMUoteottl 	TESTEN 

	

”.• 	h4 M. 1/011423 	oe lees de eoerh•dee vee lo•nt.otil ee lete•beel nam 	 Rek We 
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Analysecertificaat 
uw projoctnummor 	 1.0P021 	 Cortificaatnummar 	1010140771 
Uw project/Wo* 	 ATM; TGG/TGAG 04 productie vanaf 060710 5tartdoturs 	 10-07-2010 
Uw ordernummer 	 109029 	 Ropportagedotwo 	11-10-2010/14:41 
bataat monsternome 	10-00-2010 	 Bijlage 	 A, B,C,0 
Monsternemer 	 Pagina 	 2/4 
Ronstarmatris 	 grond; Bouwstof BSP/MA 

analyse 	 Zeeheld 	 1 	 2 

	

A 	gamma-tICS 	 mg/kg da 	<0.0010 	<0.0010 

	

A 	ACH (tam) factor 0.7 	 mg/kg do 	0.0021 	0,0021 

	

A 	bedde 	 rog/kg d* 	<0.0010 	<0.0010 

	

0 	Toladrin 	 eg/kg ds 	<0.0010 	(0.9000 
• Helochloorbutodieen 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

a 	Man 	 rog/kg dl 	(0.0010 	(0.0010 
• Oieldrin 	 rog/kg do 	(0.0000 	<0.0010 

	

A 	Endvin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	40.0010 

	

ft 	(bint (tom) factor 0.7 	 mg/kg do 	0.0023 	0.0011 

	

A 	0.51'-00i 	 rog/kg ds 	(0.0010 	(0.9000 

	

A 	p,p.-000 	 mg/kg dt 	(0.0010 	(0.0010 
• o,p'.DDO 	 rog/kg ds 	<0 0010 	(0.0010 

	

R 	p, p' -1101) 	 eng/kg ds 	<0,0010 	<0.0010 
O o,p.-007 	 reg/kg ds 	<0.0010 	(0.0019 

	

r1 	p, p.-DOT 	 mg/kg ds 	(0.0010 	0.0010 

	

A 	002 (tom) Neet 9.7 	 • mg/kg do 	0.0004 	0.0006 
• Hoptathloor 	 mg/kg ds 	10.0010 	(0.0010 
• alfa-Endesulfon 	 mg/kg ds 	0.0.0010 	(0.0010 
• Hoptochloorepogide(cit. of 0) 	 mg/kg ds 	0.0000 	(0.0010 
• Heptachlriereposide(trons- of b) 	ag/kg di 	(0.0010 	<0.0010 
• Hoptochtoortipoxido (sem) factor 0.7 	mg/kg do 	0.00:4 	0.0014 

	

R 	alfa-Chloorde:4n 	 mg/kg ds 	40.0010 	(0.0010 
• gamma-Chloordoon 	 mg/kg ds 	(0.0010 	(0.0010 
• Chloordaen (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.0014 	0.0014 
• OCII (som) factor 0.7 	 mg/kg do 	0.017 	0.017 

PolychtaarbItanylen, Pee 

	

A 	PCB 16 	 mg/kg ds 	(0.0020 	<0.0020 
• PCB 52 	 mg/kg ds 	00.0020 	(0.0020 
• PCO 101 	 eig/kg do 	(0.0020 	.r0.0020 

	

0 	PCB 110 	 mg/kg do 	<0.0010 	(0.0020 

	

ft 	PCB 130 	 eg/kg do 	(0.0020 	<0.0020 
9 	PCB 193 	 mg/kg do 	(0.0020 	(0.0020 
ft 	PCB 110 	 mg/kg ds 	(0.0020 	(0.0020 

PCB (som 7) (Mr. *0.7) 	 mg/kg ds 	0.0096 	0.0010 

Mr. geoztaremtchrijving 	 Anelytice-nr. 
ATM: 709/2009 04 productie vanaf 040710r Mt 	 9631511 2 

2 	ATM: 790//516 04 productie vanaf 040710: 142 	 9431173 

tt Nu 144 lautulittl•alle OttIthflffill 
014 0014 4044441,07r1ch11a5 
14 45 1010 0,4.04..45547051011 

tutafteas Maivtia• I V 	 19 Pit te1.011•11.tibidiVid iet 1,jn 1444.1.0f4.211111,11,114ui. 

1414445 04-15 
377; 	11.14•4410 
P 4 Bsa af 
37/0 41 50,ns.15 

.4.• 

741. 034 (0)54 143 43 10 	1504550$ 14 51 70 434 4.01544 5441541C0 á 0. kil 410 10441 1010 ponortificsktd daar 474-4<ak...,L, 
70..14 (0534 541 al /P 	44710t4 ria. 	4511 t...1001 4... het $1441444 	 5011400 tak 11*.. VO. 
1-.40 tnt34analyt314,44tr it$ 4003 54 $40 u3 	het 145..0. gewest ($50). het wagill• 4.11111 04411141-1.43 	TESTEN 
3144 tnnw.3-4315t100 ta. 	4.1144 »$40433  	in $44.4 da ...A.I. 4an 'nuk-rijk tet tortatren btrit. 	 Rok 1010 
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Uw Reale:inwoner 	100025 	 Certificootnumeer 	2010540773 
Uw projeetnoors 	 0714: 795/TG4G 04 productie v0nof 040910 	Startdotute 	:0-09.1010 
Uw ordernummer 	 109029 	 kapportagedotue 	11-10-2010/16:41 
Datum monstername 	10-09-2010 	 bijlage 	 r1,12,C,0 
140ritternemer 	 Pagina 	 3/4 
Sonstermotrix 	 Grand; aousratof 350/4004 

Analyse 	 Eenheid 	1 	 2 

rl 	PCB (oom 4) (corr. k0.7) 	 eg/kg do 	0.0004 	0.0044 

Polycyclische riromatische Koolwaterstoffen, PRI< 
A 	Naftaleen 	 segfkg do 	<0.010 	<0.0:0 
• fenonthreen 	 mg/kg ds 	0.13 	0.13 
0 	Anthraceen 	 mg/kg ds 	(0.050 	0,023 
0 	Fluorantheen 	 mg/kg do 	0.043 	0.14 12 
• erertzoWanthraceen 	 eg/kg do 	0.029 	0.049 
R 	Chryseen 	 mg/kg ds 	0.092 	0.069 

Rento(k)fluarontheert 	 mg/kg dl 	0.023 	0.030 
n Renxo(a)pyreen 	 mg/kg ds 	0.030 	0.057 
O Bento(ghl)peryleen 	 eg/kg do 	40.010 	0.063 o 
0 	Indeno(121-cd)pYreen 	 mg/kg dl 	<0.0 to 	0 047 o 

O PRK VtiOti (10) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.14 	0 64 

fyslach•chamischte analyses 
O 	meettemperotuur (pH-CoC12) 	 'C 	20 	21 
• tuurgrood (p11-CoC12) 	 9.1 	40 

Cyonid• 
• Cyanide totaal 	 eg/kg d: 	rt 01) 	<t 0 

Vittoogendercoek 
Kolomproef 1/5 factor fractie t 	 lig ds 	0.00100 	4.00095 

• Kolomproef 1/5 factor fractie 2 	 lig do 	0.0090 o) 	0.0093 i> 
R 	Antimoon (56) uitloogboor 	 mg/kg do 	0.073 	0.073 
• Rtseen (As) uitlaagboar 	 no/kg do 	0.059 	0.071 
A 	Radon; (5o) uitloogboor 	 mg/kg do 	<0.10 	<0.62 
A 	Cadmium (Cd) uitloogboor 	 mg/kg da 	(0.0010 	<0.0010 
R 	Chroom (Cr) uitloogboor 	 eg/kg do 	<0.010 	<0.091 
14 	Kobalt (Co) uitloogboor 	 eg/kg ds 	<0.030 	<0.011 
A 	Koper (Cu) uitloogboor 	 og/kg dl 	<0.050 	(0.051 
• Kwik (11g) uitloogboor 	 agag do <0.00040 	(0.00041 
71 	Nikkel (Ni) uitloogboor 	 mg/kg do 	<0.050 	<0.051 
rt 	molybdeen (14o) uitloogboor 	 eg/kg do 	0.42 	0.42 
A 	Lood (Ob) uitloogboor 	 eg/kg do 	<0.10 	<0.10 
4 	Tin (In) uitloogboor 	 mg/kg do 	<0.030 	<0.031 
A 	vanadium (v) uitloogboor 	 eg/kg dl 	0.99 	0.90 

Nr. Nonsteromoehrilving 	 flnalytico•nr. 
0714: TGC/1405 04 productie vanaf 060910: Nl 	 5631591 

2 	ATN: TGG/760C 04 productie oortof 040910: 112 	 5611591 

nar á« 1•5C1II.711••rde .7,1.51ing 
4...o. ortitn:n nrnchlielp 
1; 41 14110 arknilt noinflne 

nr1tricnt eeg vItnaiInd ie No 11~ 5•74.7, 11 ,1770,•,..•7117,,,,....--,, 
e^1, 

7017 inn 14 11 74 454 	1.4.41.77 nielybce 11.7.11, 110 7901, 00111 ornittifInnd deer 111.74'1 	 prt\.. 
r4.711.. 114 	III 40 4717e4 ioar 1.1 71o..,. 1.771 (07511 ta iep. 1111). 
411011 14,411 101 	Set linneln Inrne (47,), ten 5.5175 00.014 (541111.1715) 	TESTEN 
974 5» 41011413 	n Vost d* enttnin var. 7447.104 7. lio441tur5 (X«, 	 841010 

(..*flor linlytin 5.V. 

rei. 411 (OM 7.17 11 114 
1771 05 nnen11 

	rn .11(0114 141 4I I* 
aa In ne 
	 infaQnsly tin na 

377/ 41 normmid *1 	414......4nvaly 
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Part of Renewl 

() ATM reel 
waste no more 

Ceurofins 
arkalyt leo' 

Analysecertificaat 

Uw projectnummer 	109025 	 Certificootnummer 	2010140773 
Uw proleetnoose 	ATM: TGG/IGRG 04 productie vonof 060910 	Stortdatum 	10.09-2010 
Uw ordernuouner 	109025 	 Ropportagedoturn 	11-10-2010115:44 
tooture «ongemene 	10-09-2060 	 Bijloge 	 4.3.C,0 
Monsternemer 	 Pagina 	 4/4  
Monstormatria 	 Grond; BouwstoF 030/61804 

Analyse 	 Eenheid 	1 

4 	link. (1n) uitloogbaer 	 mg/kg cis 	t0.3r1 	<0.31 
R 	Bromide uitioogboot 	 mg/kg do 	30 	49 
it 	Chloride uitlooghoor 	 reg/kg de 	310 	940 
Fl 	Fluoride Uitioogboar 030 (MOM 4443) 	mg/kg do 	12 	12 
A 	Sulfaat urtlooghoor 	 mg/kg ds 	5700 	3800 

Fractie 1 
9 	Geleidingsvermogen 25.0 	 p S/cm 	3900 	4000 
A Geleidingsvermogen 25•C 	 705/18 	390 	400 
4 Geleidingsvermogen 20.0 	 pS/cm 	3500 	3600 
il Geleidingsvermogen 20•C 	 035/0 	330 	360 

Mee ttemperotuur (p04) 	 b C 	30.7 	20.7 
4 	zuurgraad (p9) 	 0.6 	4,0 

Fractie 2. 
il Geleidingsvermogen WC 	 p3/cm 	940 	960 
P Celeidingeretreogen 19.1 	 er5/ 41 	94 	94 
4 Geleidingsvermogen 20•C 	 p5/70 	1140 	160 
4 Geleidingsvermogen 2041 	 &Sim 	54 	04 

leeetteelperuZUUr (910 	 .c 	10.8 	30.0 
a 	Zuurgraad (p11) 	 0.7 	3,9 

Mr. Monsteromschrijving 	 Anolyticomr. 
t 	TaG/IGAG 04 productie (onaf 010960: Mt 	 3431192 
2 	0114: TGC/IGAC 04 productie :toner 040910: Hl 	 5431991 

1411°J,I; 	

/ taal ast galigv•thowla loirricht 
1,1t1á eek. favrirMing 	 'Prj1=4. 

	

o 	I, as 10311.10.08. wgrrichting 

IN1, 	1,1 .•11111.1. 1103 u sgtuitendïn  lijn atter! 	3ttrapred4claraLln
,s, 
	111 

bebs0  
7,1 w1i (0}34 143 SI til 	000 0000 14 *3 Ta 130 Zure thultalbc110 0,0, 10110 1041: MI 4011erdlicilisd 4Nr »neb 	th\,,  

1004 es lekend doseert 006.11 iment CM* *A 00*. UW , 001 •11 (031a 74147 10 	Y1T/Inf Ma, 
Ireceinfoteeefrrnocami 	t441 	ier. eet 	Sst frorversiece .10114, bet...sire t***10 1»3».01/01 	TESTEN 
0(7. iree, eiestirite co4 	Brt eo 003011/1 	*0 100, et* onett.d.n saa trankfill da ...kus O.m. 	 RvA L010 

1.1411,tairatrito 3_1 

:413aregi 
1771 09 altr.evetd 
P .1, fint 119 
1770 At toto oei,* SI 
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ATM 
Part of Renewi 

regsit's  
waste no more 

Q eurofins 
— 	alyt leo' 

Bijlage (R) met deelmonsterinformatie Behorende bij analysecertificaat 2010110773 

pagino 1,1 

Bnolytico•n Boorvr 	Decimonster OinIchtijving Von 	Tot 	gonade 	wensteremichrilving 

	

9631592 	1 	 0 	0 	FM1125714 	 144/Toild 04 oroductie ron 

	

9431392 	 0901204304 

	

9631592 	 0901204307 

	

9631392 	 0901206129 

	

3131192 	 090120/110 

	

3631391 	t 	 0 	0 	(04525767 	ATM: TGC/TGAG 04 otoductio ron 

	

9131193 	 0/01201751 

	

3631593 	 0901204702 

	

3631593 	 0901221141 

	

5131593 	 0001204152 

turgfing 9nalitivg 

0.1átvap tt-00 
MI Mi rug. veld 
9.0 tag HO 
»n at 1axnevg10  

bil .31 10114 101 II 00 	gig PM10 I t g% Ia gil 
Ie. vIl (6)12 140 03 Ig 	VOO 900 Ne 

intaaanglin00.<00 011043 to, go*. lat 
liter *mg 0T0110or0 vevk 	O.O 19 01600411  

!wo figi 6eetytite 0.4 10 110 1001, >OOI 2tvgrtthvg0rd iq« tigid'I 
040 In 0rk..149o,hot11,00t. H..tt WAM tig 0.►. tgn. 
hot 6nratela. 10.010 0094). hot ♦t.ta. 0I9e21 retttgt-00x6) 
•n deal vlg Tgvheign ron FvegInril on tbegg*Iggv0 (KV* 
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Part af Renewi 

0 ATM rees  i 
waste no more 

45: eurofins 
— zirtal.gt 

Bijlage (13) mat opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2010/40773 

Pagina 1/1 
opmerking ijl 
De confirmatie valt daar matrix invloed niet binnen de kwaliteitseisen volgens NEN8,77. De gerapporteerde gehaltes 
rijn op basis van een gelfiengta(combinatie) bepaald. 

Opmerking 2) 
Indicatieve waarde omdat een kwaliteitscriterium niet non de eis voldoet ron arts kwaliteitssysteem volgens fm 
17023 

Opmerking 3) 
De proef bestaat uit 2 fracties (t/Svt en vsato). 
Oe cumulatieve ultleogboarheid (t./Sr tO) =voedt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds. 

InnefIne anualaties 

5,&t.ef 
1771 re Sernevetl 
t e, lot alf 
1773 lt larnaveld et,  

Ina el: (Wi la2 00 	atm 'Lhno t+ el ia els 
vat nat (11)14 :47 .1 ,s 	017,51* 

mtaihnsayele• tea 91 «UI 14 113 341 
int enmseenlyttata aan 	ael Me 17031421  

intaltal /Inadynco 3. v,.716 fOnt, 2161 aectenliceml daar dolf' 
elf en ttk•nd fine Mtvlaeeto lasrit «ne en tip VO, 
lil kantelt* Gerat[ (3111), bel groot. lesel ()tv+. t.w.) 
en dans de .erhellorn ven fnenktiiit tn boenen:g (Man 

Pagina 39 van 68 
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Q ATM reQ5 
waste no more 

e urofins 
0.13.alyt ic o<- 

Bijlage (C) met met.hodeverwij2ingen behorende bij onalysetertifitarst 201014077 3 

Pagina 1/1 

Analyse 
Rengeleverde monsterhotreelhold 
Artefacten 
Droge stof 
Organische stof 
;invet 
UP-MS Arefien 
LIP-MS Barium 
1CP-MS Cadesium 
119-MS Chroom 
119-145 Kobalt 
119-145 Koper 
11P-MS Kwik 
119-M5 Nikkel 
1114-915 Molybdeen 
119-MS lood 
1CP-MS Tin 
119-/IS tink 
tCP-NS Antimoon (Sb) 
119-MS Vanodium (v) 
Minerale Olie (51) 
015 RPC14 
Palyektearbirenyfen (910 0904 
/714 (*9044) 
PAK som 053000/0904 
Zuurgraad (rilt-CO1I2) 
Cyanide fataal (31.5-150) 
<doet proef (t/S 1 en 10) 2 fracties 
119-915 Sis uitlocigbear 
1119-041 As uitleogbeer 
1CP-MS 93 uittoogboar 
1CP-MS Cd uitloogboar 
119-145 Ir uitlaogbaor 
1CP-MS Co unlaegbaar 
119-M5 Cu uitloogboor 
119-915 Hei uitioagbaor 
119-742 Me uitfoogbaar 
119-MS Pb uitloogboar 
119-040 Sn uitleagbaar 
ICP-141 V ultioogboor 
ICP-M5 In intleogboor 
Bromide ionehrentatagrane 
Chloride ionchroeetogref•1e 
Fluoride toteal (OEN 6 43 3)  
lult ent ionchrometografie 
Geleidingsvermogen fr t 
Zuurgraad (pil) fractie 1 
Geleidingsvermogen fr 2 
Luurgrood (pit) fractie 2 

Nl uitloogboor 

Methode 	Techniek 
197101 	voorbehandeling 
W7101. 	Veerbehandeling 
W7104 	Crorimetrie 
W7109 	GravImetrle 
W71.73 	Sedimentatie 
W0423 	117-145 
W0423 	119-M0 
W0423 	IC9-915 
190423 	tCP-MS 
*0423 	119-945 
W0420 	tCP-MS 
*0423 	LIP-MS 
sv0.423 	119-MS 
*0423 	LIP-MS 
W0423 	[CP-MS 
*0423 	119-040 
W0423 	LCP -mS 
W0423 	ICP-143 
70433 	ICP-MS 
W7203 	11.710 
197255 	01-4C0 
W7255 	GC-ECD 
W7301 	591.1 
940301 	/11111 
W0524 	Potentlometrie 
*0557 	Spettrometrie (C90) 
wei132 	Uitloging 
W0420 	119-MS 
W0420 	119-945 
*0420 	ICP-MS 
W0420 	119-745 
*0420 	1CP-M5 
W0420 	ICP-115 
W0420 	119-NS 
W0410 	119-945 
740420 	2CP-915 
W0420 	1CP-NS 
VrOd 20 	119-145 
W0420 	1CP-MS 
W0420 	IC9-445 
W0504 	Ionchromatografie 
*0504 	lonehronatografie 
190546 	Petentiorsetrie 
*0504 	tonchromatogrofie 
WIL do 	Conductometrie 
W0140 	Potentiorestrie 
wende 	Canductometrie 
W0140 	Patentiametrie 
W0420 	119-91S  

Referentieme 'Mede 
Cf. opo4 v 
Cf. 9904 Y.  
cf.fiPo4-sc-IItse-I 0 cf.oft4-150 11445 
Cf. A904-50-19 cf. MIN 5754 
Cf. 11904-50-1I1 en 1f. NEN 5753 
Cf. NEK-EN-120 17294-2 
cf. tam-En-no 17294-2 
Cf. 11451-514-150 17294-2 
Cf. NEN-EN-150 17191-2 
Cf. 1150-10-150 17294-2 
Cf. 553-414-150 17294-2 
Cf. NEN-EN-100 17294-2 
Cf. MEN-E91-110 17294-2 
Cf. MEN-5K-150 57294.2 
Cf. 515.591-150 17214.2 
Cf. NEN-114-150 17294-2 
Cf. NEN-EN-150 172/4.3 
Cf. NEN-EK-050 17194.2 
Cl. NEN-EN-1SO 17294-1 
Cf. 6904-0C-2//S5-7 	cf, NEN 4970 
Cf. 11904-SG-X/511-19 en of. NEN 4950 
Cf. AP04-5C-1/516-19 en of. NEN 4950 
Cf. 9906 -55-12155-11: en of. NEN 6977 
er. 3504 SG IX/55 LIL G cf. NEN 1977 
Cf. 0904-55.1 en cf. NEN-150 10370 
Cf. 7904SG•VIE en of NEN-150 17140 
Cf. NEN 7373/NEN 7363 en 1501 2/11/09.1 
Cf. NEN-111-110 17194.1 
Cf. NEN-44-150 17194-2 en cf. 1910/2/1/5.5 
Cf. 01N-CM -110 17274.2 en of. 1910/2/In. t 
Cf. 14EN-10-150 17274-2 en cf. OMA/21118. 

• Cf. NEN-EN•IS0 17294-2 en cf. C918/2/1/5 1 
Cf. NEN-18-250 17294-2 en cf. CMA/2/1/9.1 
Cf. NEN-Elf-150 17274-2 en cf, 19111/2/0/5.1 
Cf. 0904.1-VIII en gw, NEN 7324 
Cf. 3511-EN-100 17294-2 en of. C}4A/2/2/6,1 
Cf. NEN-E91-150 17294-2 en cf. 150/2/1/11.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. Cflii/2/1/8. I 
Cf. 11191-474-150 17294-1 en cf. cmfinna, 
Cf. 5014-45.110 37296-1 en d. 1145/2/1/5.1 
Cf. fO044-xvii en cf, NEN-15-150 10304.2 
17. 3904-14'411 en ef, 5124.05-115 20204-2 
Cf, NON 4443 
Cf. 3904-E-rilt en of NEN-EN-I50 10304.2 
Cf. 6904-U-9 en of. NEN-155 74610 
Cf. 5904-11-19, cf. 0-11114 44111 cf. 1940 1/1/ 
Cf. 0PO4-U-V en cf. 5014-150 lee; 
Cf. 5PO4-U-IY, cf. 0-NEN 64116 cf. CHR 2il1 
Cf. MEN-15-150 17294-2 en Of. CM3/1/1,41. 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een clesinteetie von de meetonzekerheid staan 
vermeld in tint everzicht "Specificaties onelysemetheden". versie juli 1005. 

$.7arin, 4ndl11re 3.7 

417147414 2474 II 
17/1 Me 13143.5171 

3.4 44/ 
1/7042 1•7447410 172  

rel 111 (0)34 343 43 00 
Fes .11 OM 241 111 /1 
1•sed Itlf44raftetytieems 
2,3•7•1414.4nall1ic0.13*  

447141713 S. 41 74 451 ItIrofInt and/net 0 7 .3 120 70131.• 11303 •KtlNr3ferd 0.071140 7 
7/127111W Me. 	 3371 en 4714nd 0•0717•1 etses717 4.74,1 (071214 *n 2•17. 100 
021111.14 iel sei 	hel 4rs14411. G•*.•1•1 (SIM>. /742 .04144  &117/44/ 011111.01/03  
471 Ms 11/0111112 	en tem 44 4.nhIdsn len Iran14,N1 op 21174 74177,0417 /4 
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Part of Renewi 

0 ATM ree),  
waste no more 
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aijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2010140773 

Pagina til 

Cr zijn verschillen fust de richtlijnen geconstateerd die de betrauvrboorheid ren de resultaten von onderstaande 
diensters of analyses mogelijk hebben beinvloed. 

Oe conserverIngstereljn Is voor de betreffende analyses overschreden. 

Analyse 
	

Onelytice-nr. 
Zuurgraad (p44) 

54113e2 
5431593 

Zuurgraad OIO 
1671591 
16335/1 

h./ Kaf 11.14111. I.V 

Cad...1144.14 
1121 411 14444•444 
4.0. tos 414 
1177 41 12404.11 41  

TH 411 40)74 141 11 04 
let •11 (1)14 114 41 14 
1•5444M11.40417tIts a• 
1.14 4.4,.0alata  

4014100 la 11 74 411 tyranna 444411. 5.4 4, 444 MI; fat ga.rulla4r4 ast Ilad's 
'474170  Is, 	ets ert.nd dier Mt •I•exa 14.41(4140 441ove. wek 
41 4741 445441131 	bet 0.115•1.• 444,a1(115), 1.1 Yr-da eassal teetio.eos) 
g..s 4.. 01041111 	sn da. 4.mr6N.e 9$' loaleiqb es uu.lony, 6.r4 
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LO 	ATM   re Qi 
Part ot ~mi 

Met vriendelijke groet, 

turof ,ns Analytica a.v. 

waste no more 

Oeurofins 
— Fara a.1.3r t co' 

Zuroteam Milieu D.V. 

T.o.v.  MIIIIII11111111111 
Postbus 4244 
3102 GE SCHIEDAM 

Rnalvsecertificaot 
Datum: 20-09.20t0 

Hierbij ontvangt ta de resultaten von het navolgende loberatoriumonderreek. 

Certificoatnummer 	 20tOta077i 
Uw projectnuomer 	 10PM 
Uw projectnaam 	 TOG/Taag 04 productie vanaf 04091.0 
Uw ordernummer 	 tOPO2S 
wonster(s) ontvangen 	 1a-09-2010 

pit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel warden gereproduceerd. 
aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht 'Specificaties 
Analysemethoden". Dam exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en edvies, 

de grondatonstari warden tot 4 weken no datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken no 
datum ontvangst. tonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij ti dit exemplaar uiterlijk t week vaar afloop ron 
de standaordbewoorperiode ondertekend aan ons te retourneren. voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

bewaren tot: 
Datum: 	 Haam: 	 Handtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee neer verwachting te hebben uitgevoerd, mocht 0 naar aanleiding von dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verreeken wij U contact op te nemen eet de afdeling Verkoop en advies. 

(uzizin. «dag./lic./11.V 

14•0101) Wat 
1771 re 30,4••re1d 
P a. lor lat 
WO st 40.0,04 et  

Tal. .11  (0)0 lal a) PO 	Sad 4100 S• to 7a 1S• 	%retina *nairae* e.n. is 00 vee 1011 00r5fIcsard daar deda's 
zes asi (5)04 tol ar ss 	verzande. 	 egb en *rund dm hel *loeft. 44 ,00 0,051 en eet 00. 
(-marl .nfertasnalstrs• toe el 0.1 toeel 401 	het irsal•Ise ter•eal MOL nat Vaste* frovint (0004-20.0) 
Site •••••• analltrte toe 	(re to )/C01171 	en loer d• vrerA•den•on Prardrffile en lurprres•4 (afd) 
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— artalyt loco* 

Analysecertificaat 

Uw projectnuamer 	 106,025 	 Ger tificoatnuointer 	2010140774 
Uw projectnaam 	 117t4: 76.1/7GAG 24 productie vanaf 060910 	Stortdatum 	14-09-2010 
Uw ntdernumeser 	 10P025 	 Rapportagedatum 	20-09-1010/11:10 
MIN* aanstorm:me 	10-09-2010 	 Bijlage 	 il,B,G 
Mansternesser 	 Pagina 	 1/1 
Monstermatris 	 Grond: Grond, sediment 

analyse 	 Eenheid 

Bodemkundige analyses 
q 	Droge stof 	 14 (m/a) 	91.0 
Q 	Organische stof 	 14 (n/e) ds 	1.9 

Gloeirest 	 16 (0/10) do 	911.0 
bigotte < 2 pa RAW proef 1 	 11. (a/m) ds 	1.71) 
fractie <20 pm RRW proef 9,2 	14 (is/m) ds 	7.3 ti 
fractie <63 pos RAW proef 6 	 14 (a/e) ds 	12.44 d 
fractie < 2 ma RA* proef 6 	 9s (a/le) ds 	99.72 

Nr. irensteranuchrijving 	 Rnalytico-ne. 
1 	r4791: taG/TGAG 04 productie «onaf 060910: 4414 (4416142) 

	 2631294 

q: dief tri ientuidilierii iirnahtkny 	 akkoard 
AP04 efltenit wertliM3ne 

8. AS 1014 	tetriiMiny 
eireilii1inalyclie 0., 	 24 siitlficeat aio instiittriel n lijn siiielvied•n gemme/viten' 

ii;:g.,\`‘‘  

idild.e0 ta-at 	Tin in (0)5i lis 43 lie 	404 MUD Si ft ti ill IiiratIni iniiiillii 4.4.1.130 Wi, liet orrarrincrimi ilir.rurrrifs%.2.5t.., 
5175 ii Sorss•ali 	ho ial (4a341.0 a3 Pf 	',tont ag 	044 ti ttka»4 4er !Itt 06ke011 ~nat (0154 e» Le. 141). 
ka 2.4 431 	4.00416twiliseretieGrou ot 11441 ta tas set 	kat iniiiabia Smit C0/11). Mat Luta» ~rit (btaas-1.1) 	TalEN 
3770 51 lerniiiii ei 	Slte inri.sniklytiu.aue 	174 50 000411413 	in in., ii Intiiheilim inas linntrlik aa lisa*butlp 01151) 	 RVA 1310 
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Bijlage (n) met deelmonstertnformatie behorende bij analysecertificaat 20101.40774 

Angina til 

erielytice-a Boem, 	Curehnonsttr Omschrijving Von 	Tot 	Barcode 
	

Monsteromschrijving 

5631594 t 	 0 	0 	2N225796 
	

ATM: TGAiTAAG 94 productie van 
5431594 2 	 0 	0 21129767 

74. *11 0114 lal 13 30 	MIS 414113 14 IV 74 111 	ta**(14. olnalyitcs a.1. k de f1/411, 30401•Coul3fi4441d daar Lloyd', 
444 411 (0114 741 $3 *0 	77/414 ra, 	 ris «Aatiodad do*. Not Waas. broed (WIM en 0.a. UW, 

ihf•aanalitice. et. hit 4047 14,4e7,404 	het lornaa•14t Ce-.213 01113*). Not 442114 Graast (17154.0415) 
4;te wow.« sealylite eloa 	lord aa. 5 44444 1I 	in dan d• •••rhadoon ron Prankajk es 1444eallrg 0455 

horaftn•amotrIceo 

tilda...Bv 44-44  
1711 II* larn«reld 
2.0. 122 411 
1710.1 aarrirryld 

Pagina 44 van 68 



0 ATM 
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waste no more 
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analytical  

Bijlage (0) met opmerkingen beharende bij analysecertificaat 2010140774 

Poging Lil 
Opmerking t) 
gehalte gebaseerd op fractie kleiner den 2 mi. 

tor". Iseditieslt.14. 

Gildersi 44.44 
1771 11 15431,3114 
13.4. I« 433 
3775111 Sormatikl  

141. 411 (1234 151 13 05 
Ha .11 (01.1 241 43 44 
4-4114 1415534.171111,111 
Ot* smer.onst7tles.40•  

aal Dile ta 11 14 Ata 
SMIT* de. 
141041.14.111.161 
mrt Re. MIMI  

153511.3 ~glim 11.1. 15 151 35111 Zeel S5artlfsiser4 das. t1•5331 
4/3 13151/ 400st111111441344 141.11 (04413 45 443. 1111). 

Sst iiim.413.3 14~1 911113, lilt 1N81e 1534,441(511.1-41343) 
43 5.345 rarlstelss vos ?nutte« es 1.35541453" (3301). 
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Bijlage (C) met methadeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2010140774 

Poging ta 

Analyse 	 Methode Techniek 	 Referentiemethode 
Grage Stof 	 W0104 	Gravinetrie 	 Glit. 505-150 1.1465 en CHR 2/13/0.1 
Organische stof 	 W01.09 	arevieetrie 	 Cf. MEN 5754 
Korrelgrootte < 1 sini (lmturn) Sedimen W71,74 	arovionetrie 	 Cf. RRW 22.06 
Korrelgrootte < 20 min (Sedimentatie W7174 	Gravimetrie 	 Cf. RAW 22.06 
Fracties RSW 	 W7474 	Grovittetrie 	 Cf. enw 22.04 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2009. 

turbine tfellytif• 5,4 

01144.4, 44-4 
1771. 11...v•td 
0.0.1141 til 
1170 41 tienset. st  

fel. •14 (0)44 N7 11 ZO 	704 44.0 ta 11 74 414 tunellns tnele1it• 5.3. le 05 Me: 155* wener 	  
'ta .11 OSP 741 47 7f 	.12 OM 	 eolel tre 411•55 dnr 7.1 77 	 tesrat (eid In 547. WO. 

.nefernwirtin. 1. 01 1443, 14153•01 	het onmeelee ~et (514. heil 0.8(4. Geroet <1147441.01,01 
tA. 55~..ntlytlee.tet 	et Mi. 01.511111 	t5 dot) d* arerfh•41•5 	felnknjk in lumetlesee, bom. 
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.10167fi'll 
Nieuwe Watenvegstraat 23 
3115 He Schiedam 
Postbus 4204 
3102 0E Schiedam 
Telefoon 010.427 11 31 
Teletex 0 tO - 426 02 11 
Havonnuntmet 536 
BNP Portee 1 B1C BNPANL2A 
2279.95.511 
K.v.K. 24238454 
BTW nr.: N1.0030-83.4641101 
IBAN nr.:NL728i1PA0227995511 

Schiedam, 24 november 2015 

Betreft: Steekproefkeurfng thermisch gereinigd* grond en zand uit teerhoudend asfaltgranutraat  

Geacht. 

Hlerbij rapporteren wij u betreffende de bernonatering, analyse en toetsing van de steekproeikeuring van de 
produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit toehoudend asfaltgranulaat met navolgende specificaties: 

Depot 	 TGGfTGAG 15 productie vanaf 111115 
Hoeveelheid 	 : ca. 0.720 ton 
Locatie van bemonstering 	 Vlasweg 19 - Moerdijk 
Datum van bemonstering 	 : 11 november 108:00 uur lot 13 november 2015 / 18:02 uur 
eamonsteringsprotocol 	 : SIKB-Protocol 1001, vorste 2.1 d.d. 12-12-2013 
Toetsingskader 	 : Regeling Bodomtswoliteit d.d. 21-12-2007, bijlage 8, label 1 

Als bijlagen treft u aan: 
- Toetsing; 
- Anatysorapparten; 
- Monsternemingsptan, 
- Monatemerningsformuller, 
- logboek 

Beoordeling: 	Voor toepassing op of In de bodem voldoet do binnen daze steekproef uit de productie 
bemonstert!. 9.720 ton thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat aan kwallteltaklasse Industrie en Is deze geschikt voor verwerking In 
een grootschalige toepassing. 

Civieltechnisch Is hot materiaal geschikt voor toepassing als "zand in aavulling of 
ophoging'. 

Mal vriendelijke g 	, 
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at  T~QO  

1;12  9 

barturhffia) 
cadmium  (Cd) 
kobalt (Oe)  
koper (Q 	 
kwik (Hg) 	 
loodiPb) 	 
molybdeen (Me) 
nikkel (Ni) 
zink (Zn) 

M1 M2 

Datum 
Status beoordeling 	 
Rapponnrs Analytico 

~member  201 s 
raiinglet  
2Q1 8 29051  
2018129064/1 

droge stofgehalte (gew  
org. stof (gew% ds) 
rutum (gew% ds) 
pH  

gemeten concentraties 

Y 41  
fa9n‘a da 

Metalen 

PAK's totaal (som 10) 
0.00490 

20.0 

Erg
  u

en
  g

q  
eu

ffi
ed

  

PCB's (som 7) 

1,8 
1_,Z1 

0-  0-I:g: 	 

'9010 

4-20 

1,8 

gem. 

0,540 
5,15 
20,0 

0.270 
58.5 
1.55 

0,190 
150,0 

100,0 

89,85 
1,85 
1,65 

10.40 

27,0 

Conclusies: 
- de steekproef voldoet aan kwaliteitsklasse industrie 
- de steekproef is geschikt voor verwerking in grootschalige toepassing 
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raltdtS da datidt9 ds 

4,3 
130 
113 
4:ï 
308 
105 
100 
430 

TOETSING ANALYSEGEGEVENS STEEKPROEF 
Toetsingskader. Regeling bodemkwaliteit en BRL 9335 

Opdrachtgever 
Partijnummer  
Partijgrootte 
Datum monshamame 
Locatie monstername 

orgat_tirl,".011001'"»115'::  rr itt~~j uctieOrletli1  
•  

,r2015,,  

I M
O

U
G

U
  j

0 
4.

1D
d  

minerale olie 

- 

101_ 
Grooneestage toepassing 

landbodem 

Emissitmciets-
waarden 

maag! da 
Eten aan 
emissie? 

n.v.L 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Et4967.5#7 
Euroteam Milieu B.V. 

M1 M2 gern. 

gemeten concentraties gecorrigeerd 
naar standaard bodem' 

morkg ds iniptg  raSik9 da 

387,5 
0,964 
18,28 
39,3 

0,388 
83,4 
1,50 

107,9 
309.5 
0.180 

387,5 
0.895 
17,93 
43,4 

0.388 
100,7 
1,50 
49,5 

403,4 
0.200 

387,50 
0,9296 
16.105 
41,38 

0,3879 
92.08 
1.550 
79,75 

355.93 
0,1900 

0.02450 0.02450 0.02450 
100.0 100.0 100.0 

6.8 1.5 40 achtergrondwaarde 

standaard matmale waarden 
bodemftetatieldasse 

larakeitakisse 
Adterigadd" 

waMde Wonen Industrie 

ragikd da mafkg os mdtkg ds Voelde* aan: 

- niet van toepassing 
4,3 klasse wenen 
190 klasse wanen 
190 klasse wanen 

4,80  klasto wanen 
530 klasse wonen 
190 klasse wonen 

kinese industne 
teute industrie 

0.020 0.040 0,5 kiese° wonen 
190 190 500 ochtergrondwiterde 

0,6 
15 

40,0 
0.15 

50 
1.5 
35 

140 

1,2 
35 
54 

0.8 
210 

Ja 
39 

200 
100 
720 
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Opdrachtgever: 
Partijnummer 
Partijgrootte: 
Datum monstemame: 
Locatie monstemame: 

Ahreistoffen Terminal Moerdik 
TGG/TGAG 15 productie vanaf 111115 
ca. 9.720 ton 
11 november t/m 13 november 2015 
Vlasweg 19 - Moerdijk 

Datum: 
Status beoorde/ing: 
Rapport:u's Anaryiko: 

24 november 2015  
Definitief 
20f6129006ii 
2015129084/1 

5 50 % 
5 8 % 

11,8% 11,0 % 
2,8% 

5 3 % • 

< 83 pm  
c 2 pm  
< 20 pm  

5 15 % 

s 3% glocivonies 

0,3% 

1,7% 

Zand In aanvullktg of 
ophoging  Zand In zandbed 

korrelverdeling els 
meet-

waarde els 
meet-

waarde 

beoordeling j-  ,.,',,,Mgeeatintrjem ongeschikt 

waste no more 

Eijil,075,11.  
Eurotearn Milieu B.V. 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Voor de beoordeling van de toepassingsmogeliMeden als 'zand in aanvulling of ophoging" of "zand In zandbed' 
zijn op een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd. 

') Ms tractlo <83 pm Igi tussen 10 %en 16 %. 

- De steekproef Is geschikt voor toepassing als 'zand In aanvulling of ophoging' 

Euroteam projectnr.: 10P025 
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Rapportnes Analyiloo: 201512905811 
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E/499 f# 

Euroteam Milieu B.V. 

BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS 

Opdrachtgever. 
Part) rgnY13!!; 
Partijgrootte:  
Datum monsternarne: 
Locatie monstername:  

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 15 productie vanaf 111115 
ca. 9.720 ton  
11 november t/m 13 november 2015 
Vlasweg 19-Moerdijk  

BRL SIKB 100Q, 
Het procescertificaat van Eurateam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toe-
passing op de activiteiten Inzake de monstememffig en de overdracht van de monsters, Inclusief da daarbij 
behorende vektwarkregistratte, een een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor een 
ministertele aanwijzing heeft verkregen). Als de monstername op basis van § 3.10 van de BRL S1KB 1000 wordt 
uitbesteed aan Ingenieursbureau Mol BV uit Weteringen, blijkt dat uit do vermelding op monslemameplan en -
formulier. Verificatie van certificaat en erkenning van Ingenieursbureau Mot en door haar In te zetten 
nronsfernemers vindt tenminste eenmaal per drie maanden plaats door raadplegen van het register Erkende 
Bectemintermedtafrs van RWS Leefomgeving. 

functiescheiding 
Met betrekking tol het certificeren van partijen grond of bouwatollen mag er geen enkele relatie bestaan tussen 
de keurende Instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof. 
Euroteam Milieu BV N een 100% dochteronderneming van SITA EcoServfce Schiedam BV, waarvan de 
aandelen In handen zijn van SITA Nederland. Euroteam Milieu BV ia op geen enkele juridische, Mendel°, 
personele of andere wijze gefleerd of verbonden aan ATM. 

Algemeen  
Het onderzoek van deze steekproef ter bepaling van do toepassingsmogefijkheden heelt plaatsgevonden 
overeenkomstig: 

Het Besluit Bodemkwaliteit d.d. 22-11-2007 en de Regeling Bodemkwaliteit d.d. 13-12-2007, Incl. -
rectificatie Besluit bodemkwalltelt 22 januari 2008 Staatsblad 2007 nr 489 en diverse wijzigingen 1/m 
wijzigIng Regeling bodemkwaliteit volgens Staatscourant nr 31950 dd. 15 november 2013 voor zover 
hiervan In het navolgende niet wordt afgeweken. 
BRL SIKE11000 versie 8.2 met onderliggend protocol 1001 'Monstememing voor Partijkeuringen grond en 
baggerspecie` versie 2.1 d.d. 12-12-2013. Euroteam Milieu B.V. is hiertoe gecertificeerd volgens proces-
certificaat  RCIA658013 d.d. 01-02-2015. 
laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd laboratorium, 
voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten, voorzien van het betreffende keurmerk. 

Oemerkineea 

j 	Keuze analvseoakket samenStelfinesenderzoefe 
In opdracht van ATM wordende volgende parameters onderzocht (standaard pakket); 

• d.s., Mum, organische stof, pH 
metalen: Ba, Cd, Co, Cu, lig, eb, Mo, Ni en In 
minerale olie, PAK's totaal (som 10) en PCB's (som 7) 

Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, Indien 
hiervoor, op basis van voorinformatle of Ingangskeuring, verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geachL 

Euroteam projector.: 10P025 	 Pagina -3/5- 
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2. 	gmissle-onderzoek voor •ctrootschaerm teeoeseine oe of in de bodem':  
Thermisch gereinigde grond is in 8814335 uitgesloten ven "vrijstelling" voor emissiebepaling. Daarom wordt 
ter beoordeling van de mogerilitheid van "grootschalige toepassing op of in de bodem' de emissie bepaald 
voor de metalen waarvan de gemiddelde concentratie de enessietoetswearde overschrijdt In dat gevat staan 
op het betreffende certificaat ook de emissies voor de rinkelen (fluoride, bromide, chtoride en sulfaat), die 
bij elke steekproef worden bepaald voor intern gebruik door ATM. in overige gevallen werden deze 
separaat gerapporteerd. 

eterekenina van Gemiddelde concentraties 
Voor de berekening van gemiddelde concentraties wordt voor het resultaat van een sepia-de analyse 
aangehouden: 

de geldswaarde volgens analyse 
- 	bij een resultaat <'kleiner dan waarde': de "kleiner dan waarde 

4. 	&melding tussen meetwaarden. Soreldnasfactor Y  
In de toetsingstabel wordt In de kolom 'Y' de verhouding weergegeven tussen de hoogste en Laagste 
meetwaarde, Indien deze groter le dan 2,5. Als hij de dan noodzakelijke controle van de diverse 
pracedurestappen (monsterneming, vocebehandeling, analyses, eet) bom dat er fouten zijn gemaaid 
of warden vermoed, moet de betreffende stap met da daarop volgende stappen warden herhaald. 
Indien bil de controle geen fout of vermoeden hiervan wordt geconstateerd behoeven monstemama 
en vervolgsbappen niet te worden herhaald. 811 waarnemingen van Y> 2:5 werden onderaan de toetsings-
tabel en op het analysecertificaat de resultaten vermeid van de uitgevoerde controles en de eventueel 
uitgevoerde vervolgacties. 

L tierkwatIlicatie  
in de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld m.b.t. mogelijkheden van herkwalificatte. Met ATM is 
dienaangaande het volgende overeengekomen: 

lierkwaliticatle eamenatellinq 
Indien voer een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op bedam verzamelde 
voorinforrnalle ertrof beschikbare procesparameters, kan besloten worden tot nogmaals uitvoeren van een of 
meerdere (opvolgende) stappen: 

monstername, voorbehandeling en analyse op betreffende parameter(s). 
Bovengenoemde stap(pen) batmifen tekens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters. 
Omdat de steekproef direct wordt uitgeleverd Is herbemonstering niet mogelijk. Daarom wordt de intmetemame 
tijdens de steekproef dubbel' maar onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De hierbij verkregen 'reservemonsters" 
worden opgeslagen In de koelcel bij Ingenieursbureau Mol te V4aterIngers.Voor toetsing wordt het gemiddelde 
berekend van de telkomsten van de herkwailficatle. De oorspronkelijke resuttaten voor betreffende paremeter(s) 
komen derhalve te vervallen. 
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fierkwaliticaUe ernissiewaardee 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde omissie wordt gevonden, welke niet overeenkomt met 
de verwachting op basis van verzamelde voorinformatie art/of beschikbare procesparameters, kan bestolen 
worden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen: 

	

- 	monstemarne, voorbehandeling. kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s). 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monsterdetuaten (zie onder 5.1). Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de 
herkwafificalle. De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen. 

	

B. 	Correctie tutum en organische stofnehalle 
Bij een gemiddeld gehalte lutum en/of organische stof < 2 gew.% wordt voor de berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 %. 

L. Correctie PAK 
Volgens de Regeling Bodemkwalltelt wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAK's totaal (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 %, getoetst aan de normwaarden volgens bijlage Ei, tabel 1 
van de Regeling voor een gehalte organische stof van 10 %. 

	

0. 	Correctie Elarturn 
Op 2 april 2009 is de Regeling Bodemkwalltelt gewijzigd (Staatscourant 2009 nr 67, 7 april 2009) 
waarbij de normen voor Barium zijn komen te vervallen. 
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4:15. eurofins 
— arialyt leo' 

Euroteom Milieu D.V. 
T.a.v. 
Postbus 4264 
3102 GE SCHIEDAM 

Anolvseeertifiecrot 

Datum: 24-Hov-2015 

Hierbij ontvangt u de resultaten von het navolgende labaratoriunionderseek. 

Certificaotnummer/Versie 	 2014129054n 
uw projectiverslognunueer 	 10P025 
Uw project:loco 	 ATM: TGG/TGAG IS productie vanaf II t115 
Uw ordernummer 	 105025 
Honster(s) ontvangen 	 I d-ilav-2015 

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

De grandmanstars worden tot 4 weken no datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht warden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langar bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit est:Roteer uiterlijk t werkdag voor afloop 
von 
de standoordbewaarperiade ondertekend aan ons te retourneren. Voor da kosten van het langer bewaren von 
monsters verwijzen wij noot de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding von dit 
onalysecertificeat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nomen met da afdeling Verkoop en Advies. 

Inni.* ~Inl. ONV. 

nenneni td,ti 
allen ationt.tta 
P.a. er alt 
1770 Al eureaneta 

tak • a e etella nal es na 	lati. Paan 5.e. en naaf si 	turankte aaneen. c.v. h ras Innen. laan ronnUnainta dan. 
tee rit (0U.  Iel 41 59 	vattetti int. at n i4.1.,407 ais Th fa *Innen kan hel een». trant ({nel an Dep. UW, t.e.a Info- anellannaltae.a4 e.e.- ei el ia21 	 hut *meen. Cllieftt 01111), Act Inden nannt Onalee-nnan 
Ine arrar.aueallataei 	WIG WI lea1•421,79 2 ,1 ten 	tra ~n Ie stanhola nn lunaleurn enne, 
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analysecertificaat 

Uw project/serslagnummor 	109025 	 CertifIcbotnumner/Versie 	2015129036/! 
Uw proJectnaan 	 EGG/TGA. 15 productie vanaf 114 1 13Stattdature 	 11-NOY-2015 
Uw ordernummer 	 109035 	 Rapportagedoturn 	34-Nov-200/09: 11 

eijlage 	 11,11,C 
ManOtetnemer 	 Pagina 	 1/2 
Monster/rofde 	 Erend; touwstof (055/51.0.4) 

analyse 	 Eenheid 

voorbehandeling 

11 	Hoeveelheid aangeleverd manster 	 kg 	10.9 `) 	11.0 " 
O Mosso percentage artefacten 	 % (n/ra) 	<1 0 	<1.0 

Oadernkundigeonelysos 

11 	Drage stof 	 % (el/n) 	09.7 	90.0 

A 	Organische staf 	 SI (m/rs) ds 	1.9 	1.5 

A 	tutum 	 54 (m/m) dl 	l.5 	1.5 

Keerden 

A 	Baden (Be) 	 tig/kg di 	100 	100 

ft 	Cadmium (cd) 	 eg/kg de 	0.56 	0.52 

a 	Kobalt (Co) 	 eg/kg ds 	5.1 	5.1 

rl 	Koper (Co) 	 mg/kg ds 	19 	21 

O Kwik, niet vluchtig (19) 	 reg/kg ds 	0.27 	0.27 

11 	Nikkel (Ni) 	 mg/kg ds 	37 	17 

B 1401yhdeen (Mo) 	 eg/kg do 	<0.1 	1.6 

A 	lood (Pb) 	 rag/kg do 	51 	64 

n Zink (In) 	 mg/kg do 	130 	170 

liberale olie 

Minerola olie (C10-C12) 	 mg/kg da 	<2.0 	<2.0 

Minerale olie (C12-0.6) 	 eng/kg do 	<3,0 	<3.0 

Minerale olie (C16-C21) 	 mg/kg do 	<3.0 	<3.0 

mi/tensie alle (C21-00) 	 mg/kg do 	<6.0 	<6.0 

Minerale olie (C30-05) 	 mg/kg do 	<3.0 	<3.0 

Minerale ['Be (C31-C40) 	 mg/kg els 	0.0 	<3.0 

P 	kinerole olie totaal (CIO•C40) 	mg/kg de 	<10 	(20 

Palychloarbifsnylen, Pc0 

O PCB 25 	 tig/kg ds 	<0.00t0 	(0.0010 

A 	PCO 12 	 mg/kg do <am td 	(0.0010 
O Pelt tol 	 mg/kg ds 	<0.0000 	<0.0010 
A 	PCB lie 	 mg/kg ds 	<0.0010 	(0.0010 

Kr. Konsterarnschrljving 	 Datum monstername 	Monster nr. 

t 	OTM: TGC/TORC t$ productie vonof 111115: Mi 	 16.110x•2015 	5800206 
1 	ATM: TOE/TOOG 15 productie votief 11111V:142 	 14-11ov-201S 	51100209 

«....00.1•0•11,t0t, 

er boot OIO fadageoGil•ade gat.cAti0, 
$904 •rk•n4n moltht{00 

t 411041 •rkmd• 
ttt.011 
MI catillaa n•l vtl,Ovil•nt in ad, 20"..-1....drot 	*J ...Ui 

040.0 04.00 	t.)..0* oma sta ms 	som terkes 1 á. 371 1/.1% 77 	ty.fint. Andottlit. a.9. o 11014141'. 1004 g•calllitaid 
17/1 44 leaaa4d la .11 11)24 147 VI tv 	vil/ins x.. $11741.1/.101.41 Zie tn entend 4041 	01.1.0 iaPat ome en 1.9. tin 
O.0. la 401 	tf.0111010.tageunotLadd 004 ts. $ 	 ha taal.* ie.eal (110). bol w.•U.. ida kt ($cismenrs) 
1770 41 Ihontre!‘ 	lit•.so at...fiat& 	10041 Mi71,000011/0tailt 	40.04. a eiheld ta lx.•etivq (0191. 

01100M10 

Pagina Sd van 88 

TESTEN 
fauna 



O ATM 
Part of Renewt 

reel 
waste no more 

eurofins 
— eLlricayticcik" 

Anaiy5teartifiettat 

5w prolocthorslagnummer 	105023 	 CartiElearitnueseir/Vertie 	2013135056/1 
Uw projetetnacin 	 117/4: TACMAG 15 productie vanaf Stut Sbtortdoture 	 14-1101,2012 
Uw ordernummer 	 107925 	 Ropportogedoturn 	 24-110r-2015/09:41 

Bijlage 	 /1.13,C 
Nonsterneor er 	 Poging 	 3/2 
Monsternatris 	 Grond; Douwde( (050/4704) 

analyse 	 Eenheid 	 t 	 a 

• PCB 13$ 	 rog/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

4 	PCB 153 	 mg/kg ds 	(0.0010 	<0.0010 

11 	PCB 180 	 reg/kg ds 	(0.0010 	<0.0000 

4 	PCB (tom 7) (Net« 2. 7) 	 09./ko da 	0.0045 	» 	0.0045 	» 

Polycyclische aromatische Koolwaterstof ren. PAX 
n Naftaleen 	 mg/kg ds 	0.043 	0.014 

• Fenanthreen 	 o9/kg ds 	0.034 	0.033 

• Rnthroce en 	 mg/kg do 	0.010 	<0.010 

n Ituerantheen 	 mg/kg rh 	0.027 	0.024 

n benso(o)anthrocoon 	 mg/kg do 	0.013 	0.017 

O chryleon 	 mg/kg di 	0.008 	0.015 

0 	bento(k)fluerantheen 	 mg/kg dl 	<3.010 	(0.010 

PI 	00n:0(o)0y/een 	 mg/kg do 	o.ot t 	0.017 

n Oenta(ohi)petyleen 	 mg/kg ds 	0.010 	0.017 

O Inde no(1.23.ed)pyreen 	 mg/kg ds 	0.010 	0.010 

11 	PAK V2011(10) (factor 	 erg/kg ds 	0.10 	 0.20 

Pystash-chemische analyses 

Meettearperotuur (pH-CoC12) 	 se 	22 	 22 

O luurgrood (pri-00C12) 	 10.1 	 10.7 

Nr. Nonststamastultring 	 liettnn monsternone Monster nr. 
1 	(1714: TG0/TGRG 13 productie vanaf a 11105: 841 

	
14-Nor-2013 	 0100200 

2 	nnr: TCC/rCfle 12 productie «mud tilt tgr S12 
	

16-Noy.1013 	 2200202 

„...„,,,, 	q t dalko Iva leoprmlItetrip epprithtIng 	 Akkoord 
a 	IC 0244 8.1804* vuitchting 	 Pr.cotrd. t. II 1004 *,01.48 vetriattry 

tur•fidas lomIptIps ear. 	 Ik w0041 48844 84148011088 
               

	

D

12

/d:
.

-
.

-r—\
f

r
g .Ps

FZ  leioontrolf« 1op.vItINP•no..ir10.11wpedentor}sd.oeo. 	

I

) 
tiblepy 41-.4 	lek :11(2)14 to rs o 	isP PegboP IJ. tal 1740 11 	iWIKOS P/STUIS 4.Y. 141$9  I 04" Int IPP.WhP•i Ie« 

 

sr rr sa es.4r.14 rss .1101114 zst 0 1P 	munt as. nt sst L 14.111,14 a 13. 18 etke/ta olwt bil PIPPO" erom gomt rs /cp. PIM 	 TEVEN P.I. 1141 40* 	t-Paagll haf p•ean(evalku.si 4.148. tient fl 	 hot Srutt•h• rmeaPt (8103, het Wed. ~II COM P-II/I) 
1710 AI ~ohm« Ni Ia« tp.rp, epoplimppi 	MIX. rirturaessrririrs 	sn is« J* omhul/ *n tuppo.P.rep C.0) 	 111101i) 

014: Zálatilla 
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Bijlage (N mot derehrtansterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015129054/1 

Pagina 1/1 

Monster nr. Room. 	emutirilving 	 Von 	Tot 	Gerood. 	Nen st eronnichrilving 

Hoon§ 	 3114: recisanc t » productie van 	 0900301114 nim: TGC/TCAC 19 productie rano 

1300106 	 31)4: TCGITGPO 19 productie ron 	 0510303119 

8500205 	 3T14: TcciTaric 15 prOdUctie Von 	 0530103134 

5000205 	 31)4:100/1000 is product). van 	 0010303137 

3500205 	 1114; 100/1050 IS productie van 	 0510301134 

5500202 	 3111: TGC/36110 19 productie von 	 0010303139 3TH: 795/TGIIC 19 productie Von° 

030020? 	 ATM: IGG/TGRG 13 productievan 	 0910301140 

5500202 	 «H: 750/TGAG II productie van 	 0090303141 

3000209 	 11T14: TCG/TGOC 19 productie von 	 0590303142 

8800209 	 ATM TGC/TGAG 19 productie von 	 0510301143 

2412.2.22 dlt-24 	1,). •1I (0)3. In 11 00 	511P P•nbos LO. 211 1210 21 	hoefint Metylice 4.1. h 102 Iele„ 2001 222NNOt00.d debat 
377$211 22rneveld 	Von .11(0)14 242 43 11 	22/22122 Me. Kl 11111.14,111.1if t nv en agien0 deeg 11.2 vissokt• rdmint (O•md .010p 450). 
2.4.11.2. til 	 t....2 har Imeouralkto .rd Vil »e. en 	 hel ir.r2grI22 22N*22(1111112, het Ned. 020212 (021.01-412 
177* dl lloo4.212 N Nl« ewN2urallon N 	OOM NO 11110111111)71111171 	en deer do ers ,held ,se l•mentame2 (etd). 

IIIC:12111114111 
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13(liage (0) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015129056n 

Pagina 1/1 

opmaking c) 
eangekserd 84.1105 kilo, Ingewogen 1/2 deel. 

Opmerking 2) 
Aangeleverd 54,9060 kilo, ingewogen 1/9 deel. 

Opmerking A) 
De toetst/eerde van de sen Is gelijk oon de seargatto von 0,7*R0 

turofkorearoblive 

elders 11.15 	Id. *51 (034141 el of 	445 einacs 1.1. 213 4215 IS 	tolotins Anolylleo Le. l Oe 5111011 Ielle gotertitieeete Ihokt 
3371 ia Sefeeletd Pm *St 0)14 1.42 ti Pf 	urm'« Ma, 511513.11.443,1,4 t 10V en when/ asee bet vlaamse /motel (V« eo 011p. Uil), 
5.4. liez 41/ 	t•oail iets-entgeorelioe.ni 14 NL 4/015113 	 bel !mezelf* {toe i t OM. het Wedt. Gromt (e14e1•.a4) 
3/14 Al toteovat4 Ift kt. mnrvraofelieke.al 	15110s et/15/P14117/31111 	en /eer ih. overhel/ von leavelon 0111), 

514 41104/1110 
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alliage (C) met methode9erWiilingen behorende bij analysecertificaat 202911905471 
Pagina ti' 

Analyse 	 Kothedo 	Techniek 	 Methode referentie 

Rungoiceerde teenstetheercelheid 	W7101 	Veorkahontielint) 	Cf. 0PO4 V 

Ort•forten 	 W7101 	voorbobandeling 	Cf. 0904 9 

Droge stof 	 W7104 	Crovinietrie 	 Cf. flPO4-3° ,41755-1 

Organische stof (gloolverlios) 	V17109 	Cravieletrie 	 Cf. 0904-50-19 cf. HEil 3754 

tutum (fractie < 2(IM) 	 W7173 	Sedirsentotie 	 Cf. RP04.5C-111 en cf. HEN 5751 

eafitall (eo) 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. 41904-S6-Y en cf. HEtt-EN.150 17294-2 

Cadmium (Cd) 	 W0423 	1C9-11S 	 Cf. 119114-5G-V en cf. N2H-EN-ISO 17294-2 

Kobalt (Co) 	 W0423 	ICP-HS 	 Cf. A904-5C-9 en cf. 11411-Ell-ISO 17294-2 

Koper (Cu) 	 940433 	ICP-415 	 Cf. nooa-sc-V co cf. ocri-EK-tso 17294-2 

evrik (Kg) 	 W0423 	tCP-HS 	 Cf. 0904-55-9 en cf. n9H-EN-15° 17294.2 

Nikkel (Ni) 	 W0423 	ICP-145 	 Cf. °PO4-55-9 en cf. IlEtt-Eli-ISO 17294-2 

Molybdeen (Ho) 	 W0423 	TCP-HS 	 Cf 0904.55-Yen Cf. HEN-Elf-1SO 17294.2 

lood (96) 	 W0423 	TCP-MS 	 Cf. 11904.55-V en cf. oto-EN-tso (7294.2 

link (In) 	 W0422 	ICP-145 	 Cf. ZIP04-15-9 *n cf. utO-en-ISo 17294-2 

Minerale Olie (CC) (C10 - CaO) 	W7203 	CC-flO 	 Cf, 4904-5C-Xt/58-11 en Cm HEN-MI-250 
14703 

Pal (7) 	 W0271 	CC-MS 	 d. 0004-50-5 C so-re 

OOK tom OS3000/11904 	 W0271 	05-145 	 Cf. 11904-50-11/30.111 C arf.MEN-Iso 14247 

POK (12 vnw.') 	 W0/71 	CC-MS 	 Cf. 0904-5C-IX/S0-111 G gw.H01-150 14247 

Zuurgraad (pH-CaCl2) 	 W0924 	Potentiaeetrie 	Cf. 41904.05-1 / 35.51 

Hottere informatie over da toegepast° ondemoakteatheden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
steen vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden`, versie juli 2011. 

(veer overeihe.•v. 

Cifieeen 14-1t 	Tel, .11 (0)11 711 41 10 
1172 ee lereeeel1 	I...11 *1)11 217 el I 
e.e. eet ai/ 	I heil inle•eheelreerefires.el 
1/70 hl tehmeld IS III* eevw.evieline.n1  

111/0 Pe.ilhot LA. 127 /1 é 711 	(vrellne Inelete•11 v le 1111 1400*: 1044 (egrlithod Jm  
VIIT/ITle Ne. 11.11111).11.1111.001 1907her1ee4 Ilsee hel rin.r. Celeeell 01/1101.10 Dep. 1111). 
«el eh.  	 hel B/vete/te (twee, til»). hal *velt. iee•st <040/41-0001 
0110 111711110100117121121 	en doge d. everhel4 eter. theohlevey OM). 
Slet S01111111111 
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Euratedel Milieu B.V. 
T.O.V. 111111~11 
Postbus 4244 
3102 GE SCHIEDR14 

Rnalvsecertificant 

Datum: 20-Nov-2015 

Hierbij ontvangt u de resultaten von het navolgende laborotariumondonoak. 

Certilicoatnumeserftersie 	1015114041/1 
Uw project/verslag:mem ar 	10P024 
Uw projectnaam 	 Aria TGarrana t 5 productie yonaf 115115 
Uw ordernummer 	 1(0015 
Monster(s) ontvangen 	 14-11ov...1015 

Dit certificeot stag uitsluitend in lijn geheel worden gereproduceerd. 
De onatyse resultaten hebben eiken betrekking op het beproefde object. 

Do grondmonsters warden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 1 weken no 
datum ontvangst, fond« tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exereploor uiterlijk t werkdag voor afloop 
von 
de standeordbewoorperiods ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren von 
monsters verwijlen wij norm do prijslijst. 

Bevroren tot: 
Datum: 	 Haam: 	 handtekening: 

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

Het vriendelijke groet, 

Eurofins enalytica 

dnetyllree 

Menne te,a 
1174 ei lerasedd 
•.t boe 45/ 
571005 Deree.ted  

rel. els (0)10 lel 41 De 	BOM roeihes 1.0. lef 5201 11 	dweilde tinol/tle• 0.0. le ree !deer legia epetertillvverd door 
fee alt (0314 tel al ►a 	vorming,  Me. al 1041.41.e.3.541 leSe en bekend daar het e)ehegeto asast roem en Dep. tee). 
teeeeD hermetee*eadefirmalltri Re.  	 het tremt. Detereat 0110, het ~he (•reil (Dellel.eall) 
lttel rrr.aw.nad.rd 	5500, DU ttliddellla /een 	eed.. rle wee!~ vee meeleef/ (ele), 

We Bridelhare 
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Analysecertificaat 
Uw projectiverdognummer 	109029 	 CertificaotouomeriVersie 	2015129044/4 
Uw projectnatie 	 0T14: ICG/TGAG 15 productie rand 1114155tartdotum 	 /7-Nov-2015 
Uw ordernueuser 	 109025 	 Ropportagedoturn 	19-Nov-.2915/21:42 

Bijlade 	 0.0 
Nonsterneoor 	 Pugin° 
flonstercintrig 	 Grond; nauwst°, (B MB/11904) 

onding* 

Sodonikuodige analytoo 

q Droge' 'tof 

Q Gioniverhee 

Gloeirest 

Korrelgrootte < /000 po InflW 

Korrelgrootte < 250 pm 50W 

Korrelgrootte C 43 pol ZAW 

Korrelgrootte 00 pen geve 
Korrelgrootte  Cl ion aan  

Eenheid 

	

% (Wol) 	90.9 

	

(0/m) d3 	5.7 

	

IS (atm) ds 	99.3 

	

(n/m) ds 	97.7 

	

51, (oho) ds 	45.2 

	

51 (mini) de 	11.4 

	

X (min+) de 	6.1 

	

SI (o/ro) de 	2.8 

Mr. fronotoromschrliving 	 Dotom monoternonio 	bronsten,  nr. 

1 	OH: EGGiTGIIG in productie vonof 155% IS: HM (414142) 

1'w-onr....I.O., ha 0.0. 

14•10v •201S 	8400224 

5, d.w ha 0ilirctees91•0n1. rerthlItIng, 	 Akkoord 
At 0000 ttglongle rtrrtahling 	 Pr.contd. ei 0000 oghendo Imt4h1;ny 
4.1,111911 Me end. I•nethebhp 
Dit ter iitirend net ,Ittuitoni Iet eik. gahed 'goed. y.tspreadymed 

Gilltewn at.. 	Isk .41 (E34 aa &I 09 	4/...//0/./11.4. /7t 9741 VI 	Ite.fIns aneirlIcf 1.0.1/ III/ 1•941, 1994 00..011/1....11... 	 irt\ 
lin IS 11.1/64•010 	1.1 /I/ (0)74 /Al $1 .11 	1811/1110,  9. II 1111.14.011.001 lef/ en Itrhend dtet hit ,lt.... Ser..,t (Vill. in 9.1/ ,,,,L). 	TESTEN t • ... tgt 	1.goo Into•lonetreNtafint.td trIt Ot  	 tel tgvatels• G..., OM). keet 10“1,. 4..001 (09.11t-11.3/ 
S P Ui ,1% 10,04.411101. Mte ww. oratollen al 	10.0/0.1711...9 	3711.11. 	vn d.," dt ..••1,4;41 ven L•••••Igr..rmWM, 	 Ad 1050 

111C/ 1110/10111/1 
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eijlage (R) met denlmonotarinforrnotie bobo/and* bij ontilysccartificoat 201512906 4/1 

Poging 1/1 

Monster nr. Ooornr 	Ilmochniving 	 Von 	Tot 	Barcode 	monttererritchrijving 

0400224 	 11TH: rscrrana %fi productie van 	 0800303134 11114: TGG/TGRC 15 productie rano 

8400224 	 ATM: T50/T0I6 15 productie ron 	 0590303135 

4400224 	 AM TCC/TGRG 15 productie von 	 0990101134 

8000224 	 PM 155/26110 111 productie van 	 0590303137 

8400224 	 4011: 140/30410 IS productie von 	 059030313e 

4400224 	 4911: 144,155.4 15 productie von 	 0500301139 

1100124 	 1*T14  10403040 15 productievan 	 0190303140 

8400221 	 11011: TCC/TGRG 13 productie van 	 0890301141 

4400224 	 11114: 155/3505 IS productie von 	 0590307142 

11400224 	 11/14: 140/1055 15 productie van 	 0590301143 

'm1454114.051 I., 

41deoe1 44.44 	tel. • st (Wi 517 o ot 	aar Pene. La. to 515111 	tombe* ~love kv. Ir 111 1 1111, 1014 settétamrsrd Hof 
117141 owarurt4 r.4.15 (5114442415v 	Verilnw». 41 1411.14.117.111 ft1•4 otkek411 doft est rk...e oruirt Mae *n esp. UW. 

$4:10? 	1•4014.f.•ernitp.1141,41 1.11. Ot *UW 	 hel chhmelte in•ti (WM3.50 	 (1can•en) 
4114 44 d•frotrdd 	 115211, NL/ 1•11P44n 44444 25 	S. 4nr de •••,/t•Igi ven 40 Olive• 01147. 

1112141111 
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Bijlage (c) met methodeverwijsingen beherende bij analysecertificaat 2015129064/1 
Pagina I/1 

anetise 

oog* Stof 

Gleeirest/gloolver1102 

11019 korrelgrootte < 2000 pm 

AAW sorreterentse ( 290 pm 

AAW gorrelgreotto C dl pet 

*9W (20 pet (Sedimentatie) 

99W 2 poi (MUM) Sedimentatie  

Methode 	Techniek 

W0104 	GraVireettio 

W0107 	Grovimettle 

W0175 	Gravintettie 

W0179 	ar avienstria 

W01711 	Cravimetrle 

W0175 	Cravieetrie 

W0175 	CrovImotrie  

methode referentie 

Cf. IlEtl-fri 15914 en cf. C/401 7/111$4.1 

Cf. nell 6499 / HEN-Eli 12579 

119W proef 6.1/9.2 

AAW proef 6.1/9.2 

01271 proef 6.1/9.2 

AAW proef 6.1/9.2 

ons/ proef 6.1/9.2 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie von de ■eetonsekerheld 
steen vermeld in ons overzicht 'Specificaties onalysomathoden". versie juli 20t 1. 

nor4/144 b..1/1N. 0.0. 

0440400 44.44 	fat o (0)54141 41 a 	591 14.000./.8. 111 1145 25 	IbrefIno 44•141103 b V. li 110 140011 50111 044«11104444 
5711$0 bunvvold I« 411 (034 241 42 11 	***** Mots, et 1043.14.852.401 5(7ls nk.nr ever en vloten teen, tent. ene., uw», 
oe, ... ise 	Inentimenvnivelellevel in NR 01.11111 	 Int hendtv <•errt OM, h.t enelte N•Nt 01514-0001 
177010 borno.oeill go Ilt•ormetoo01181.81 	14014, 017 ****** /3311432i 	Is 444,44 aterh414 na lvoonobtoop (014). 

511.1511.010111. 
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Schiedam, 16 december 2015 
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f/ 878119 
Nieuwe Watensegskaal 23 
31 15i-te Schiedam 
Postbus 4264 
3102 GE Schiedam 
Teleloon 010 - 427 11 31 
Tetetax 010 - 426 82 11 
Havennummer 538 
BNP Paribas /81C 8NPANL2A 
2279.95.511 
1C.v.K 24238484 
BTW nr.: N16030.63- 648.01 
!BAN nr.: 18.72914P40227995511 

Betreft Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat  

Geachte 

Op 24 november 2015 hebben wij u de rapportage gezonden betreffende de bemonstering, analyse en toetsing 
van de eteekproefkeuring uit de produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat met onderstaande specificaties: 

Depot 	 . TGGITGAG 15 productie vanaf 111115 
Hoeveelheid 	 . ca, 9.720 ton 
Locatie van bemonstering 	 Vlasweg 19 - Moerdijk 
Datum van bemonstering 	 11 november 108.00 uur KA 13 november 2015118.02 uur 
Elemonsbaringspratacol 	 SIKB-Protocol 1001, versie 2.1 d.d. 12-12.2013 
Toetsingskader 	 Regeling 8odemkwvliteit d d. 21-12-2007; bfflage B, label 1 

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

Hel betreffende analysecertificaat treft u bijgaand een. 

Met vriendelijke groe 

Bodemonderzoek 
Advies 

Eurotaam ikfuft4 
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Euroteons Milieu B.V. 
T.a.v. 1111~~ 
Postbus 4264 
3102 GE SCHIEDAM 

Anolysecertificaat 

Ooture: t6.Dec-2015 

Hierbij ontvangt u de resultoten van het navolgende laboroloriumondertaek. 

Certificaatnummeriversia 	2019129066/1 
Uw projectiverslagnurnmer 	tOP025 
Uw projectnone 	 ATM: TGG/TGAC t S productie vanaf til SIS 
Uw ordernummer 	 tOP025 
monster(s) ontvangen 	 t6-Nov-)015 

Dit certificaat mag uitsluitend in :ijl geheel warden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben ;Ineen betrekking op het beproefde object. 

Oe grondatonstors worden tot 4 weken na dotue ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken no 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven vertoeken wij U dit etemplaor uiterlijk t werkdag voor afloop 
von 
de stondoordbewoorperiode ondertekend aan ons te retourneren. voor de kosten von het langer bewaren von 
monsters verwijten wij noor de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Moor: 	 Handtekening, 

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

erselysic• 

,didcereg 14.ed 
111't oe terneeeid 
7.4 erre 45, 
1)10 *I tente•etd  

toi. *at (C)Ic 141 el Oe 	Mep odc,gee ge, rit tir9 le 
fee .Sr(0):414141 er 	wer4eno ne meest to set *at 

Infedesdeeuretide nl Cele Na. teemt, 
Site derddeurofinc ni 	ION: SU Iliket02/1124121 

eri•ante  

herenen Perilylke Le. ie 1S0 4440a: 1004 gecertificeerd deer 
IGY en erkend deer het dodo. accent (WAM en top. UW, 
hot kweelt* Sweet (ene). het Woel.* deeeast roaeet•tma) 
en daar de eserheid can tozearbvre (betV). 
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Analysecertificaat 
vw projectiverslagnumfflet 	109025 	 Certificaotnummer/Verte 	2015129044/1 
Uw projectnaam 	ATM. TGG/TGRG 19 productie vanaf 1111155tortdature 	 14-Bov-2015 
uw ordernummer 	109023 	 Rapportogedotum 	14,Dec-2018111:34 

	

15Ijlage 	 0.8,C 
Heester:smeer 	 Poging 	 /1 
itonstermotris 	 Grond; notnvitaf (813/0904) 

luudyse 	 Eenheid 	1 

VoorbabandatIng 

O Hoeveelheid aangeleverd monster 	 kg 	10.9 " 	11.0 " 
fi 	Massa percentage artefacten 	 st, (m/a) 	<1.0 	<1.0 

Bodemkundige «nefriet 
A 	Droge stof 	 % (m/a) 	119.7 	39.1 

t/itleolgondortook 

A 	Kolomproef US factor tractie 1 	 I./g dl 	0.0010 	0.00100 
A 	Kotooproef US rector fractie 2 	 tig as 	0.0090 " 	0.0090 " 
A 	Bromide uitloogt:mor 	 aig/kg da 	170 	no '1  

O Chloride uitleogbear 	 mg/kg ds 	1200 	1300 " 
fi 	fluoride uitloogbaar 151 (HEN daal) 	mg/kg ds 	10 	11 
ii 	Sulfaat uitioogbasor 	 mg/kg ds 	4400 	4700 " 

f ractie t 

A Geleidingsvermogen 25•C 	 p5/cm 	14000 	15000 
O Geleidingsvermogen 23"C 	 an 3 isi 	1400 	1300 
A Geleidingsvermogen 20•C 	 Ween 	12000 	13000 
R Geleidingsvermogen 20"C 	 m5/m 	1200 	1300 

Nesttemperatuur (pa) 	 •e 	20.0 	20.0 

A 	Zuurgraad (90) 	 11.8 	11.9 

fractie 2 
A Geleidingsvermogen 25•C 	 p5/cm 	220 	230 

11 	Geleidingsvermogen 25•C 	 m5/1,11 	22 	23 

A Geleidingsvermogen 20•C 	 p5/cm 	200 	210 

it Geleidingsvermogen 20•C 	 05/m 	20 	21 

Moa ttemperetuut (pa) 	 •e 	20.6 	21.0 

A 	luurgrood OIO 	 9.6 	10.6 

totturo menatarnomo Monate, nr.Nr. alonotarorresatrijoing 

t 	ATM: TGC/IGA5 15 productie vanaf 111115: Nl 	 14-Not-2015 	 8800230 
2 	41611 700/TGAG i9 productie vanaf L11113: 142 	 14-Nov-2019 	 1100211 
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bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015129066/1 

Pagina Ut 

Monster nr. 7toornr 	Omschrijving 	 Von 	Tot 	Zweed* 	menateremschrilving 

1800230 	 ATM: TGG/TGRG IS productie von 	 0590103114 *ne TGG/TGRG 15 productie ven. 

8800230 	 0111: TGarTCFIG 15 productie van 	 0590303115 

51100210 	 RT14: TGC/TCPG 15 productie von 	 0590103116 

1600230 	 PM TCG/TCRG 15 productie von 	 0590303137 

8900230 	 RTI4: TCG/TGRG 15 productie von 	 0590103138 

11800231 	 ATM: TCG/TGAG 15 productie van 	 0590303139 RT91: TGC/TGAG 15 productie vang 

880023/ 	 (ITM: TGGrTGRG 15 productie van 	 0590103140 

8000231 	 3911: 91001101 1$ productie von 	 0590303111 

0800211 	 AM TCC/TGOG 19 productie von 	 0590301142 

0600211 	 fint: TCG/TCRG 15 productie van 	 0590303143 

ru•fffn Mealytko 

;ddr., 44.14 	MI • II (014 111 01 CD 	INF 7egbels 1.4. 127 0745 15 	lordint 114077Sies. 5.0_ h lie 10001: 20714 407mtirmeen5 M47 
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Bijlage (8) met opmerkingen behorende bij ancilyieceetificaot 2015129046/1 

Pagina UI 

opmerking 1) 
Songelelerd ge. t 10i kilo, Ingezet US deel. 

Opmerking 2) 
ilongeleverd 54.5050 Info. Ingezet VS deel. 

Opmerking 5) 
Oe proef bestaat uit 2 fracties (trOst ent/S.10. 
Oe cumulatieve uitioogbantheid (1/5.10) wordt berekend en gerapporteerd in regikg 

Opmerking á) 
tndicatiave *aarde; de ptt ligt buiten het werkberaik 

(444114444444174 Lt. 

titi4.45 44.44 	fik /11 54114 1/1 4144 
$117 541 410.747714 	hm .14 (4314 241 4115 
PA. 54. 451 	 1.744.7 inf*-474/1144774fIna 
1/14 St 114774441414 R 1114 7.4.47.4444•fiewed  
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Bijlage (C) met methodesterwijsingen behorende bij analysecertificaat 201512906611 

Anolyse 	 Methode 

Aangeleverde monsterhaereeiheid 
	

W1101 

artefacten 
	

W7101 

Droge stof 
	

W7104 

Kolom proef (IJS t en 10)2 fracties W0192 

aramide (lunchte/integratie) 
	

W0504 

Chloride Cionchrociatografie) 
	

W0504 

fluoride - 1.00.1 
	

W0944 

Sulfaat (ionchroniotografie) 
	

W0504 

Geleidingsvermogen fr t 	 W0504 

Zuurgraad (pil) fractie t 	W0140 

Geleidingsvermogen fr 2 	W0106 

Zuurgraad (pit) fractie 2 
	

WO140  

Techniek 

Voorbehandeling 

Voorbehandeling 

Grovireetrie 

Uitloging 

lonchronsatograf ie 

tonchromatografie 

Potontionetrie 

tonchromo togrof ie 

Conductometrie 

Potontiorne trio 

Conductome trio 

Po teritiometrie  

Pagina til 

Methode referentie 

Cf. 0PO4 

Cf. 0PO4 V 

Cf. AP04-5C-I1/50-1 

CF. NEN 7383 

CO. A1,044-1711 en cf. ti1M.EN-150 10304.2 

Cf. 11PO4-5.1711 en Cf. fr£M-EN•150 10104-2 

Cf. WEN 4443 

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

Cf. 1PO4-U-V en cf. NEM-150 ma 
Cf. aPoa.u-tv cf. MEM-150 10021 

Cf. 1904-0.0 en cl XE11-150 71111 

Cf. 1P0/1-11-10 cf. NON-130 10511 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie von de reetontekerheid 
staan vermeld in ons overzicht 'Specificaties ancilysemethoden-, versie juli 2011. 

terr•flia tpdyinni e.0. 

Sttipnei 44-44 	14..01 (0114112 LI ae 
17/1 1111 Ilemtvild 	rit 411 (0)14 24;41 11 
e.1, git AU 	1.1100 infe4ervitypi/0110444 
1210 ai t.nn..ld eI Ik. pier. *ure Inmen  

tin/ 0.nls. 1.0, 217 111111 	1.4101Int envernre 1.v, 14 704 111101 1014 eerrnillever4 e.« 
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en: dinsdag 
- ILT - ILT; 

Perkpolder 

Van: 
Verzon 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 

-ILT 
maart 2018 12:03 

- ILT; 

227 

- ILT 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: 	 insda 20 maart 2018 12:09 
Aan: 	 ) - ILT; 	 - ILT; 

- ILT 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: 	 RE: TGG Perkpo der 

Ha 

Dank voor deze info. Goed om te weten. 

Groet, 

t.i. Ik heb 	 over onderstaande vanochtend telefonisch gesproken. 
Ivm eventilleimedia-aandacht stuur ik dit door. 
Groet, 

Van: 	 prws.nij 
Verzonden: dinsdag 20 maart 2018 10:37 
Aan: 	 - ILT 1111111.10ilent.nl>  
Onderwerp: TGG Perkpolder 

Hallo's" 

Het is goed om even contact te hebben over de TGG bij Perkpolder. 

Zoals je weet monitort RWS (Deltares) de TGG in de dijk. Er is een eerste beeld van Deltares waaruit nog niet 
zoveel blijkt qua effecten. In feite komt dat door de TGG inhoud en de ligging vd TGG onder en op klei (nog geen 
uitloging naar grondwater tot heden). 
Deltares heeft daarom nog tijd nodig tot medio 2019 voor haar onderzoek. 

Onze dienst Zee en Delta wil eea met regio gaan communiceren omdat de lokale onrust blijft. De bedoeling is ook 
dat we de M informeren. 
Omdat de bevindingen van Deltares nog wat 'abstract' zijn worstelen we nog met wat we de M melden. 

Zoals ook telefonisch besproken houden we de ILT op de hoogte over wat we aan de M sturen. 

Groet, 
MIN 



228 

-  ILT 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: 	 dinsda 20 maart 2018 15:13 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	 twee mel ingen 
Bijlagen: 	 mbk toep_mvo2017.pdf; mbk_toep_beelen2017.pdf 

Zoals belooft, zie bijlage, 

Mvg, 

1 
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Over Meldsysteem besluit bodemkwal teit Veel gestelde vragen Conta 

228a 

Melding besluit bodemkwaliteit 
Melding nummer: 

Melding gedaan op: 

Melding type: 

Melding gedaan door: 

Status:  

422002.0 

22-08-2017 

Toepassing partij 

Beelen Groep 

in o 	ee en.n1 
Verzonden 

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar 
Naam: 	 BeelenTerneuzen 

Postadres: 	 Finlandweg 26 

4554LW Westdorpe 
Telefoonnummer: 
	 088 26 00 300 

Faxnummer: 

E-mailadres: 
	 info@beelen.nl  

CONTACTPERSOON 
Naam: 

Telefoonnummer: 

Mobielnummer: 

E-mailadres: 
	 Mill@beelen.n1 

Rechtspersoon: 
	 Organisatie 

KvK nummer: 
	 56632908 

Vestigingsnummer: 
	 000026165058 

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder 
Naam: 
	 Beelen Terneuzen 

Postadres: 
	 Finlandweg 28 

4554LW Westdorpe 
Telefoonnummer: 
	 0334511300 

Faxnummer: 

E-mailadres: 

CONTACTPERSOON 
Naam: 

Telefoonnummer: 

Mobielnummer: 

E-mailadres: 
	 1.1.111@beelen.n1 

Rechtspersoon: 
	 Organisatie 

KvK nummer: 
	 56632908 

Vestigingsnummer: 
	 000026165058 

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie 
Toegepast materiaal: 	 Grond 

Toepassingtype: 	 Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader 

Toepassingsgebied: -- 

4. Project details 
Naam: 
	 M280_M403 

Startdatum: 
	 5-9-2017 

Einddatum: 
	 30-12-2017 

5. Toepassing details 

TOE TE PASSEN PARTIJ 

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?melding... 19-3-2018 
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Startdatum: 
	

05-09-2017 

Afrondingsdatum: 
	 30-12-2017 

Materiaal hoeveelheid: 
	 20000 ton 

6. Adresgegevens van 
Adres: 

Postcode: 

,Plaats: 

X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Bodemlaag hoogte t.o.v. 

Omschrijving: 

de toepassingslocatie 
Finlandweg 

4554LW 

Westdorpe 

48195 

365361 

maaiveld: 
	1,65 

Kadastrale percelen M280 en M403 Sas van Gent 

PLATTEGROND 
Bijgevoegde plattegronden: 

	Kadastrale,_tekening.pdf 

Plattegrond: 

el-Oe"3  

f ulau 

7. Gegevens van de locatie van herkomst 
Adres: 
	 Flasweg 12 

Postcode: 
	 4782PW 

Plaats: 
	 Moerdijk 

X-coordinaat: 
	 100386 

Y-coordinaat: 
	 411944 

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 

Omschrijving: 
	 Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) Certificaat BVG-010-6 Certif caat 

GR-052-6 

PLATTEGROND 
Plattegrond: 

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf. aspx?melding... 19-3-2018 
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100m 

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing 
Bevoegd Gezag Type: 	 Gemeente 

BEVOEGD GEZAG 
Naam: 
	 Terneuzen • 

Afdeling: 

Adres: 
	 Stadhuisplein 1 

Postcode: 
	 4531GZ 

Plaats: 
	 TERNEUZEN 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter plaatse van de toepassing 
Bodemfunctieklasse: 	 Industrie 

Bodemkwaliteitklasse: 	 Industrie 

10. Milieuhygiënische verklaringen 
Milieuhygiënische verklaringen: 

	Erkende kwalite tsverklaring 

Naam Producent 
	 Afvalstoffen Terninal Moerdijk 

Rapportnummer 
	 BRL9335 

Erkeningsnummer 
	 GR-052-6 

Milieuhygiënische verklaringen: 
	Certificaat GR-052-6.pdf 

Certificaat BVG-010-6.pdf 
BRL keuring 05072016_08072016.pdf 
BRL keuring 19092016_23092016.pdf 
BRL keuring 22082016_25082016.pdf 
BRL keuring 25072016_28072016.pdf 
BRL keuring aanvullend 05072016_08072016.pdf 
BRL keuring aanvullend 19092016_23092016.pdf 
BRL keuring aanvullend 22082016_25082016.pdf 
BRL keuring aanvullend 25072016_28072016.pdf • 
Grondbewijs voorbeeld 2016.pdf 
toets bodemkwalite tskaart ontvangende bodem.pdf 

Kwaliteitgegevens bestand: 

PARTIJSPLITSING 
Partij gesplitst: 
	 nee 

Partijrelatie: 

Splitsing uitgevoerd: 

Datum splitsing: 

11. Status (Bevoegd Gezag) 
Kenmerk Melder: 
	 170822_M280_M403 

Opmerking melder: 
	 Uit de rapportage van Euroteam blijkt dat de onderzochte grond 

voldoet aan zowel de eisen geldend voor de bodemkwal teitsklasse 
'industrie' als aan de eisen welke gelden voor de bodemkwaliteitsklasse 'grootschalige toepassingen'. Op grond van 
de analyserapporten wordt de kwal teit/toepassingsmogelijkheden van betreffende grond bovendien bevestigd in het 
grondbewijs. ATM merkt op dat in het grondbewijs met betrekking tot de onderzochte grond het voldoend eis 
aangegeven: Voor toepassing op of in de bodem; - de kwalite t voldoet aan de maximale waarden van de 
bodemfunctieklasse industrie; Voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing; - de kwal telt voldoet aan de 
maximale waarden voor grootschalige toepassing. 

Kenmerk bevoegd gezag: 	 -- 

Naam behandelaar: 

Opmerking bevoegd gezag: 

Indicatie 'Volledig': 

Indicatie 'Goedgekeurd': 

Indicatie 'Ingetrokken door melder': 

Indicatie 'Partij is toegepast': 

Indicatie 'Administratief 
afgehandeld': 

Indicatie 'Toezicht houden in het 
veld': 

Indicatie 'Toezicht gehouden in het 
veld': 

Indicatie 'Bruikbaar voor 
bodemkwaliteitskaart': 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?melding... 19-3-2018 
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228b 

Over Meldsysteem besluit bodemkwal teit Veel gestelde vragen Conta 

Melding besluit bodemkwaliteit 
Melding nummer: 

Melding gedaan op: 

Melding type: 

Melding gedaan door:  

416186.0 

15-06-2017 

Toepassing partij 

Martens en Van Oord 

me ingen@mvogroep.n1 
Status: 
	 Verzonden 

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar 
Naam: 	 Combinatie Plas van Heenvliet 

Postadres: 	 Kanaaldijk West 1 

3238LM Zwartovaal 
Telefoonnummer: 	 0181660533 

Faxnummer: 

E-mailadres: 
	 plasvanheenvliet@mvogroep.n1 

CONTACTPERSOON 
Naam: 

Telefoonnummer: 

Mobielnummer: 

E-mailadres: 

Rechtspersoon: 

KvK nummer: 

Vestigingsnummer: 

@mvogroep.n1 

Organisatie 

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder 
Naam: 	 Combinatie Plas van Heenvliet 

Postadres: 	 Kanaaldijk West 1 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres: 

CONTACTPERSOON 
Naam: 

Telefoonnummer: 

Mobielnummer: 

E-mailadres: 

Rechtspersoon: 

KvK nummer: 

Vestigingsnummer: 

3238LM Zwartewaal 
0181660533 

plasvanheenvliet@mvogroep.nl  

@mvogroep.nl 

Organisatie 

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie 
Toegepast materiaal: 

Toepassingtype: 

GBT Kern of Leeflaag: 

Toepassingsgebied: 

4. Project details 
Naam: 

Startdatum: 

Einddatum:  

Grond 

Toepassing in grootschalige bodemtoepassing 

Kern 

Op de landbodem 

Herinrichting Plas van Heenvliet 

1-2-2000 

31-12-2020 

5. Toepassing details 

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?melding... 19-3-2018 



PLATTEGROND 
Plattegrond: 

Meldsysteem besluit bodemkwaliteit 	 Page 2 of 4 

TOE TE PASSEN PARTIJ 
Startdatum: 

Afrondingsdatum: 

Materiaal hoeveelheid: 

TOEPASSING 
Laagdikte (m): 

Laagdikte volume (ma): 

Laagdikte beschrijving: 

Leeflaag dikte (m): 

Leeflaag volume (ma): 

Leeflaag beschrijving: 

RAPPORT 
Naam organisatie die rapport 
geschreven heeft: 

Rapportnummer: 

23-06-2017 

30-11-2017 

200000 ton 

6. Adresgegevens van de toepassingslocatie 
Adres: 
	 Kanaaldijk West 1 

Postcode: 
	 3238LM 

Plaats: 
	 Zwartewaal 

X-coordinaat: 
	 75313 

Y-coordinaat: 
	 432415 

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 

Omschrijving: 	 verondiepen Plas van Heenvliet tbv herinr chting. Partij thermisch 
gereinigde grond zal worden gebruikt om de droge delen rondom de 

plas op te hogen. Het materiaal zal onderdeel u t gaan maken van de kern. 

7. Gegevens van de locatie van herkomst 
vlasweg 12 

moerdijk 

100432 

412097 

Het materiaal komt vrij u t het (thermische) reinigingsproces bij 
Afvalstoffenterminal Moerdijk. Het materiaal bevat een "verhoogde" 

concentratie aan bromide, chlor de en sulfaat. Om de toepassing te toetsen aan de zorgplicht is door Sweco een 
rapport geschreven, welke geheel afgestemd is met de DCMR. Het betreffende rapport is goedgekeurd door DCMR 
en is bij punt 10 toegevoegd aan deze melding. 

PLATTEGROND 
Plattegrond: 

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf. aspx?melding... 19-3-2018 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 

Omschrijving: 
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8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing 
Bevoegd Gezag Type: 	 RegionaleUitvoeringsdienst 

BEVOEGD GEZAG 
Naam: 
	 DCMR Milieudienst Rijnmond 

Afdeling: 

Adres: 
	 Postbus 843 

Postcode: 
	 3100AV 

Plaats: 
	 SCHIEDAM 

Telefoonnummer: 
	 010-2468305 

Faxnummer: 
	 010-2468283 

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter plaatse van de toepassing 
Bodemfunctieklasse: 	 Wonen 

Bodemkwaliteitklasse: 	 Wonen 

10. Milieuhygiënische verklaringen 
Milieuhygiënische verklaringen: 

	Erkende kwalite tsverklaring 

Naam Producent 
	 SGS INTRON Certificatie BV 

Rapportnummer 
	 GR-052/6 

Erkeningsnummer 
	 GR-052/6 

Milieuhygiënische verklaringen: 
	Productcertificaat_BRL_9335_incl_bijiagempdf 

SWNL0208202 rapp 20170615 versie DO1.pdf 
grondbewijs GB17.005 (mrt Mv0).pdf 

Kwaliteitgegevens bestand: 

PARTIJSPLITSING 
Partij gesplitst: 
	 nee 

Partijrelatie: 

Splitsing uitgevoerd: 

Datum splitsing: 

2017_ATM_Fasel 

Zoals eerder aangegeven is de toepassing en de verstrekte rapportage 
reeds afgestemd en akkoord bevonden door de DCMR. In het rapport 

zijn zowel fase 1 en fase 2 aangegeven. Deze melding heeft alleen betrekking op fase 1. Indien de monitoring goed 
blijft zullen we het gesprek aangaan en fase 2 onderbouwen en afstemmen. Het voor de BRL-9335-2 geeiste 
grondbewijs zal binnen 4 weken na de laatste levering verstrekt worden. Het bij deze melding gevoegde grondbewijs 
dient ter informatie. 

Kenmerk bevoegd gezag: 

11. Status (Bevoegd Gezag) 
Kenmerk Melder: 

Opmerking melder: 

Naam behandelaar: 

Opmerking bevoegd gezag: 

Indicatie 'Volledig': 

Indicatie 'Goedgekeurd': 

Indicatie 'Ingetrokken door melder': 

Indicatie 'Partij is toegepast': 

Indicatie 'Administratief 
afgehandeld': 

Indicatie 'Toezicht houden in het 
veld': 

Indicatie 'Toezicht gehouden in het 
veld': 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

Onbekend 

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdfaspx?melding... 19-3-2018 



Meldsysteem besluit bodemkwaliteit 	 Page 4 of 4 

Indicatie 'Bruikbaar voor 	 Onbekend 
bodemkwaliteitskaart': 

Rijkswaterstaat 
.kihriSterie 	Infresuurrdur en Mffiu 

https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?melding... 19-3-2018 



Van: 	 (WVL) 	 @rws.nl> 
Verzonden: 	 dinsda 20 maart 2018 12:04 
Aan: 	 - ILT; 	 (Wa); 
CC: 	 (WVL) 
Onderwerp: 	 RE afstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 

Beste 
Ik hoop dat niet vergeten wordt dat de BRL9552-2 houder bij toepassen van TGG bekend moet zijn met het 
proces en de 7500 en de 7510?? 
Dus wij hebben het niet geweten ?? Op basis van de literatuur en de 7510 was men weldegelijk bekend is met de 
proceskrltische parameters (de anionen) en de hoge pH 
Dat de hoeveelheid achteraf gerapporteerd wordt lijkt mij ook geen excuus om het grondbewijs niet te 
beschouwen als onderdeel van het procescertificaat. 
,Mv9111. 
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woensda 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

-ILT 
21 maart 2018 10:18 

- ILT 
(advocaat Waterschap Vallei en Veluwe) terugbelverzoek 
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- ILT 

Ha 
De eer ¢ f t?r wil graag met jou contact hebben. Hij had mijn naam in het dossier gezien en wil zich 
graag 'voegen aan de zijde van de ILT'. Heb gezegd dat jij hem morgen terugbelt omdat je veel beter 
in het dossier / procedure zit 

Ik proefde dat hij nu voor twee ankers gaat liggen door enerzijds formeel als belanghebbende in de 
bezwaarprocedure mee te (willen) lopen en anderzijds nu zijn medewerking aan de ILT aanbiedt dmv 
het aanleveren van informatie zoals onderzoeksrapporten van Haskoning waarin de effecten van de 
toepassing van het TGG worden beschreven ed. Hij zei ook nog dat de termijn is verstreken om die 
stukken toe te zenden aan de bezwaarcie. (dus wellicht is zijn beweegreden minder nobel dan het 
lijkt). Overigens sluit ik niet uit dat je (een deel van?) die rapporten al via een andere route hebt 
ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 
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Van: 	 allri
staugsx 

 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	ATMIILT uw ref.: 138503 
Datum: 	 woensdag 21 maart 2018 09:46:52 
Bijlagen: 	70180116 br ~eer Ient4 t118503) pdf 

Geachte 

Hierbij de brief waarin ATM haar visie geeft op uw verzoek om toegelaten te worden als 
"derde-belanghebbende" in de procedure. 

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, 



Blaatg 28 
I 3011 TA Rotterdam 	3000 AS Rotterdam 	I 
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Aangetekend 
Tevens per e-mail~1@ilent.n1 
Staatssecretaris van I&M 
t.a.v.!~ 
Postbus 16191 
250 BD DEN HAAG 

Met afschrift aan: 	@dirkzwager.nl 

Rotterdam, 16 maart 2018 

Referentie 	ATM/ILT 537:17.049 
Uw referentie : 138503 
Van 	 ,advocaat 
Telefoon 
Fax 
E-mail 
	

@pioum.nl 

Geachte heer Overduijn, 

Bij brief d.d. 13 september 2017 heeft ATM B.V. ("ATM") bezwaar gemaakt tegen het 
besluit d.d. 29 augustus 2017 met kenmerk 138503 van de Inspecteur ILT water, pro-
ducten en stoffen ("ILT"), genomen namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu, zoals gewijzigd bij besluiten d.d. 4 september 2017, 17 oktober 2017 en 12 fe-
bruari 2018 (het "Bestreden Besluit"). 

Bij brief d.d. 26 februari 2018 heeft ILT ATM uitgenodigd voor een hoorzitting op 29 
maart 2018. Daarbij is medegedeeld dat het Waterschap Vallei en Veluwe (het "Water-
schap") heeft verzocht als derde-belanghebbende in de procedure toegelaten te wor-
den. U heeft ATM tot tien dagen voor de hoorzitting in de gelegenheid gesteld om 
schriftelijk haar visie op de beianghebbendheid van het Waterschap te geven. Hierdoor 
maakt ATM van die mogelijkheid gebruik. 

Het Waterschap onderbouwt de stelling dat zij belanghebbende is door erop te wijzen 
dat thermisch gereinigde grond ("TGG") van ATM is toegepast in Bunschoten. Voor de 
TGG is een productcertificaat afgegeven door ATM. Het Waterschap wijst erop dat het 
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Bestreden Besluit onder meer inhoudt dat het productcertificaat moet worden herroe-
pen. Het Waterschap stelt zich op het standpunt dat zij belang heeft bij deze herroeping 
omdat zij daardoor kan vaststellen of de TGG voldoet aan de wettelijke eisen zoals ge-
noemd in artikel 63 Besluit bodemkwaliteit ("Bbk"). 

ATM is van mening dat het Waterschap niet kwalificeert als belanghebbende als be-
doeld in artikel 1:2 lid 1 Awb bij het Bestreden Besluit. ATM wijst in dat kader op het 
volgende. 

Geen concreet belang 

In de eerste plaats klopt de redenering van het Waterschap niet. Er bestaat geen nood-
zakelijk verband tussen de geldigheid van het productcertificaat en de vraag of de TGG 
in Bunschoten voldoet aan de eisen genoemd in artikel 63 Bbk. Het Waterschap heeft 
derhalve geen concreet belang bij het Bestreden Besluit. 

In het Bestreden Besluit wordt niet gesteld dat de overtreding die aan ATM wordt ver-
weten (het toevoegen van waswater aan de TGG) tot gevolg heeft dat de samenstelling 
van de TGG niet voldoet aan de wettelijke eisen, zoals onder meer genoemd in artikel 
63 Bbk. ATM heeft in randnummer 4.8 van het aanvullend bezwaarschrift d.d. 12 okto-
ber 2017 en op pagina 6 en 7 van haar zienswijze d.d. 3 juli 2017 onderbouwd dat de 
overtreding die aan haar wordt verweten (het toevoegen van waswater) geen negatieve 
effecten heeft op de kwaliteit van de grond. 

ILT heeft deze stelling van ATM niet bestreden. ILT heeft zich ook niet anderszins op het 
standpunt gesteld dat een verband valt te leggen tussen enerzijds de overtreding die op 
grond van het Bestreden Besluit aan ATM wordt verweten en de daar (mogelijk) uit 
voortvloeiende (on)geldigheid van het productcertificaat en anderzijds de verontreini-
ging die is ontstaan in Bunschoten. Tijdens het overleg tussen ATM en ILT op 6 novem-
ber 2017 is, blijkens het gespreksverslag dat aan het besluit d.d. 12 februari 2018 is ge-
hecht, het volgende besproken: 

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

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

8rf ATM ILT - hoorzitting - 14 maart 2018 
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Kortom: Voor zover al sprake zou zijn van een overtreding, en voor zover als gevolg 
daarvan al sprake zou zijn van een ongeldig productcertificaat dan kan uit die (hypothe-
tische) omstandigheid niet worden afgeleid dat de TGG in Bunschoten niet voldoet aan 
de wettelijke eisen. 

Geen persoonlijk belang 

ATM wijst er in de tweede plaats op dat het Waterschap geen persoonlijk belang heeft 
bij het Bestreden Besluit. Om als belanghebbende ingevolge artikel 1:2 lid 1 Awb te wor-
den aangemerkt is vereist dat sprake is van een belang dat in voldoende mate onder-
scheidt van grote aantallen anderen.' 

Het Waterschap stelt dat haar belang erin is gelegen om vastgesteld te krijgen of de ge-
leverde ATM grond voldoet aan de wettelijke eisen. Gelet op het feit dat de grond van 
ATM op een groot aantal locaties is toegepast, onderscheidt het belang van het water-
schap zich niet van de belangen van eigenaren, toezichthouders en omwonenden m.b.t. 
die andere locaties. 

Op grond van het Bestreden Besluit is vereist dat ATM de productcertificaten herroept 
die zij na 2011 heeft afgegeven. Na 2011 is het TGG van ATM naar schatting toegepast 
op ten minste 20 andere locaties. Elk van die locaties kent een eigenaar, één of meer 
toezichthouders, een partij die de TGG heeft toegepast, een opdrachtgever voor die 
toepassing en een groot aantal omwonenden. Zij hebben er allemaal een zeker belang 
bij om te weten of het TGG dat is toegepast voldoet aan de wettelijke eisen. Indien ILT 
het Waterschap belanghebbend acht, dan zouden daarmee honderden andere partijen 
eveneens als derde-belanghebbende aan deze procedure kunnen deelnemen. 

Gelet op het voorgaande verzoekt ATM u om het Waterschap niet als derde-belangheb-
bende tot de procedure toe te laten. 

	Mot tirio-gniiire_arri 

MvT PG Awb 1, p. 148. 

t, 
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Aangetekend 
Tevens per e-mail:111.1111111@ilent.n1  
Staatssecretaris van l&M 

Postbus 16191 
250 BD DEN HAAG 
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Van: 
Aan: 	 =la 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Bilefuitnodiging hoorzitting 29 maart a.s. bezwaar ATM (138503) 
Datum: 	 woensdag 21 maart 2018 12:05:17 
Bijlagen: 	 image001.png  

image002.pnq 
image003.png  
image004.png 
image005.png 
1~2g 

Beste 

Op verzoek van 	 zend ik 11 onderstaand de namen van de mensen die aanwezig zullen 
zijn tijdens de hoorzitting op 29 maart a.s.: 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Emailhandtekening Ploum 2018 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	agenda 
Datum: 	 donderdag 22 maart 2018 12:10:01 
Bijlagen: 	Agenda hoorzitting ATM d.d. 29 maart 2018.pdf 

Ha III 

Bijgevoegd agenda. We delen het niet uit maar gebruiken het voor onszelf als leidraad 
voor de hoorzitting. 

met vriendelijke groeten, 
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Agenda hoorzitting behandeling bezwaarschrift ATM, gevestigd te Moerdijk, d.d. donderdag 29 
maart 2018 om 14.00 uur in het kantoor van de ILT te Utrecht 

1. Welkom en voorstellen. 

- machtiging? 

- wie zijn aanwezig namens bezwaarmaker 

- wie zijn aanwezig namens derde-belanghebbende Waterschap Vallei en Veluwe 

- wie namen ILT: 

2. Doel van de zitting: 

-hoorcommissie (art. 7:5 Awb) meerderheid is niet bij de voorbereiding van het besluit 
betrokken geweest 

- brengen geen advies uit aan BG 

- geen inhoudelijke discussie , wel informatieve vragen om de feiten en omstandigheden 
volledig helder te hebben 

- verslag onderdeel van heroverweging 

- beslissing op bezwaar streven week 16 

3. Ontvankelijkheid derde-belanghebbende 

- toelichting door Waterschap Vallei en Veluwe 

- toelichting door ATM 

- vragen? 

4. Toelichting ingediende bezwaarschrift 

- door ATM 

- door Waterschap Vallei en Veluwe 

5. Samenvatting essentie ingediende bezwaren: 

- door ATM 

- door Waterschap Vallei en Veluwe 

6. Sluiting 
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Van: 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: Brief uitnodiging hoorzitting 29 maart a.s. bezwaar ATM (138503) 
Datum: 	 donderdag 22 maart 2018 10:00:13 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

image002.pnq 
image003.pnq 
image004.pna 
image005.pnq 
imape006.jPct 

Beste 

Namens ATM meld ik nog twee personen aan die bij de hoorzitting aanwezig willen zijn. Het gaat om 
de 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Aan: 	111.1111111110belastingdienst.nr   
Cc: 
Onderwerp: 	Aanmelden personen 
Datum: 	dinsdag 27 maart 2018 13:29:05 
Bijlagen: 	Femelen aanwezig bij de Hoorzitrinn Bezwaar ATM dna( 

Beste collega, 

Hierbij wil ik een aantal personen aanmelden voor een hoorzitting. De hoorzitting wordt 
gehouden voor het toelichten van een bezwaar van ATM en het horen van een "derde 
belangenhebbende", het Waterschap Vallei en Veluwe. 

De personen die komen heb ik even in een lijst gezet (zie bijgevoegde document). 

Met vriendelijke groet, 

235 



Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

Vraag aan waterschap n.a.v. hoorzitting kW - ATM 
dinsdag 3 april 2018 10:43:58 
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Beste in , 

Tijdens de hoorzitting van afgelopen donderdag werd aan het BG waterschap de vraag gesteld 
of wij 
als BG waterschap rechtstreeks kunnen optreden tegen ATM. 

Ik heb deze vraag voor gelegd aan onze advocaat. Hieronder zijn reactie 

De door de ILT gestelde vraag is uitgaande van de informatie waarover wij nu beschikken lastig 
te beantwoorden. Het is niet ATM geweest die de TGG heeft toegepast of doen toepassen. Ook 
is ons niet bekend of ATM wist met welk doel de TGG werd toegepast en op welke wijze. Dat 
laatste is van belang omdat het wellicht ook mogelijk was geweest dat de TGG boven 
grondwaterniveau en verder afgelegen van een sloot was toegepast. Dan had er - zo begrijp ik -
geen uitloging plaatsgevonden zoals dat nu is gebeurd. 

Samenvattend. Er is nog geen definitief antwoord te geven op de vraag. Als de vraag op dit 
moment zou moeten warden beantwoord dan is deze vanwege een gebrek aan informatie 
negatief. 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

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



- ILT; 

237 

-  ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp:  

- ILT 
vri da 6 a nl 2018 08:22 

- ILT; 
ILT 

- ILT 
RE: Nota ter informatie m.b.t. Thermisch Gereinigde Grond 

Hoi Ei, 
Hier heb ik geen opmerkingen of aanvullingen bij. Inderdaad een helder verhaal. De inhoud lijkt me overigens wel 
aardig voor een volgend overleg met DGRW/B+ overleg. Deze en andere monitoringsresuitaten op andere locaties 
laten grosso modo hetzelfde beeld zien. Dat houdt in dat we als IenW een keer moeten nadenken hoe we met 
locaties om moeten gaan waar nog geen onderzoek is gedaan. Misschien een keer in het afstemmingsoverleg over 
brainstormen. 

Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 5 april 2018 21:35 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 ILT 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: Nota ter informatie m.b.t. Thermisch Gereinigde Grond 

ti. een concept nota van RWS, niet verder verspreiden aub. 
Volgens mi'ien helder verhaal, mochten jullie toch opmerkingen of vragen hebben, laat het dan even weten. 
groeten, 

Van: 	 @rws.n1  
Verzonden: donderdag 5 april 2018 13:56 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 @rws.nl> 
Onderwerp: Nota ter informatie m.b.t. Thermisch Gereinigde Grond 

Beste uw 
Namens 	informeer ik jou over de nota ter informatie m.b.t. Thermisch gereinigde grond (zie bijlage). Deze 
nota gaat waarschijnlijk begin volgende week naar de M. 
Bij vragen en/of opmerkingen n.a.v. de nota kun je met 	of mij contact opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
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Aangetekend 
Tevens per e-mail: 
Staatssecretaris van l&M 
t.a.v. 
Postbus 16191 
250 BD DEN HAAG 

@ilent.nl 

Rotterdam, 6 april 2018 

Referentie 	: ATM/ILT 537.17.049 
Uw referentie : 138503 
Van 	 , advocaat 
Telefoon 
Fax 
E-mail 	 @ploum.nl 

Geachte 

Op 29 maart 2018 heeft een hoorzitting plaatsgevonden naar aanleiding van het be-
zwaar van ATM B.V. ("ATM") tegen het besluit d.d. 29 augustus 2017 met kenmerk 
138503 van de Inspecteur ILT water, producten en stoffen ("ILT"), genomen namens de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, zoals gewijzigd bij besluiten d.d. 4 septem-
ber 2017, 17 oktober 2017 en 12 februari 2018 (het "Bestreden Besluit"). Tijdens deze 
hoorzitting is afgesproken dat ATM uiterlijk op 6 april 2018 een nadere reactie zou in-
dienen op twee punten. Hierdoor maakt ATM van die gelegenheid gebruik. 

1. Gedeeltelijke intrekking bezwaren 

In de eerste plaats heeft ILT tijdens de hoorzitting aan ATM gevraagd of zij de bezwaren 
handhaaft tegen de onderdelen van de last onder dwangsom die zijn ingetrokken bij het 
herzieningsbesluit d.d. 12 februari 2018. 

Bij het herzieningsbesluit d,d. 12 februari 2018 is last 1 (aanpassen administratie) uit de 
last onder dwangsom van 29 augustus 2017 ingetrokken. Daarnaast is het onderdeel 
van last 2 uit de oorspronkelijke last onder dwangsom, dat ziet op de terugvoer van het 
stof uit de naverbrander, ingetrokken. 

Blaak 28 	 Postbus 711 	 ; T 4-31 10 440 6440 	i iflfoOplourn.ril 
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ATM bericht ILT hierdoor dat zij haar bezwaren tegen de voornoemde, ingetrokken on-
derdelen van de last onder dwangsom van 29 augustus 2018 intrekt. Deze onderdelen 
van het Bestreden Besluit behoeven niet inhoudelijk te worden beoordeeld in het be-
sluit op het bezwaar. 

Het voorgaande laat overigens onverlet dat de ingetrokken onderdelen van de last on-
der dwangsom naar de mening van ATM onrechtmatig zijn. ATM trekt evenwel haar ver-
zoek om toekenning van een proceskostenvergoeding in voor zover het de ingetrokken 
lasten betreft, nu ATM ILT erkentelijk is voor het feit dat ILT de last uit eigen beweging 
tussentijds heeft heroverwogen en aangepast. 

2. Reactie op aanvullende argumenten Waterschap 

Tijdens de hoorzitting heeft het Waterschap Vallei en Veluwe (het "Waterschap") een 
aanvullende grond aangevoerd voor de handhaving van de last onder dwangsom. 

Het argument van het Waterschap komt erop neer dat ATM niet-genormeerde stoffen 
niet zou hebben vermeld op de certificaten en grondbewijzen van ATM. Dat zou ver-
plicht zijn op grond van artikel 3.6.4 jo 4.3.6 Regeling bodemkwaliteit ("Rbk"), gelezen in 
samenhang met bijlage B Rbk en paragraaf 2 van bijlage 6 van de circulaire bodemsane-
ring 2009 ("richtlijn voor het omgaan met niet-genormeerde stoffen"). Daarnaast zou 
ATM in strijd met artikel 3.6.4 sub e Rbk hebben nagelaten om ten aanzien van de ther-
misch gereinigde grond ("TGG") die is toegepast in de Westdijk aanvullende voorwaar-
den te stellen. 

ATM heeft er tijdens de hoorzitting op gewezen dat deze aanvullende grond, in strijd 
met de goed procesorde, zonder duidelijke reden op een laat moment naar voren is ge-
bracht. ILT heeft ATM daarop een nadere termijn gegeven om schriftelijk op de aanvul-
lende grond te reageren. 

De argumentatie van het Waterschap kan niet worden gebruikt als (nadere) onderbou-
wing voor de lasten onder dwangsom. ATM wijst in dat kader op het volgende. 

2.1 Strijd met artikel 7:11 Awb 

ATM stelt voorop dat artikel 7:11 Awb eraan in de weg staat dat de aangevoerde gedra-
ging c.q. overtreding aan het Bestreden Besluit ten grondslag wordt gelegd. 

Tot op heden werd aan de gestelde overtreding van de artikel 16 en 18 Bbk door ATM 
uitsluitend (nog) ten grondslag gelegd dat zij paragraaf 6.8.1 van SIKB Protocol 7510 had 
overtreden door het koelen van de themisch gereinigde grond met de waterige fractie 
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van de rookgasreiniging. Het Waterschap voegt daar nu een geheel nieuwe gedraging 
aan toe: het nalaten om niet-genormeerde stoffen op het productcertificaat te vermel-
den. 

Het zou in strijd zijn met artikel 7:11 Awb, indien deze gedraging in deze fase van het 
besluitvormingsproces (mede) ten grondslag wordt gelegd aan het Bestreden Besluit. In 
artikel 7:11 Awb is bepaald dat de heroverweging van het Bestreden Besluit plaatsvindt 
op grondslag van het bezwaar. Uit de jurisprudentie van de ABRvS en de CRvB kan wor-
den afgeleid dat een beslissing op bezwaar niet meer te beschouwen is als het resultaat 
van de heroverweging van het primaire besluit indien aan een belanghebbende een ge-
draging wordt verweten die niet aan het primaire besluit ten grondslag lag.1  

Het is ook logisch dat in de bezwaarfase geen nieuwe gedraging c.q. overtreding meer 
ten grondslag kan worden gelegd aan de last onder dwangsom. Door deze toevoeging is 
feitelijk sprake van een geheel nieuw besluit. Door de gedraging pas in de bezwaarfase 
aan de last onder dwangsom ten grondslag te leggen zou ATM de mogelijkheid worden 
ontnomen om in de voorfase te reageren op de verweten gedraging. Daarnaast bestaat 
thans nog onvoldoende gelegenheid om — binnen de beslistermijn - deugdelijk onder-
zoek te verrichten naar de litigieuze gedraging. Mocht ILT een sanctie aan ATM willen 
opleggen die verband houdt met de gedraging die het Waterschap aanvoert, dan zal zij 
een nieuw primair besluit moeten nemen. 

2.2 Overtreding niet relevant voor de lasten 

Voor zover al sprake zou zijn van een overtreding (hetgeen ATM betwist), heeft te gel-
den dat deze overtreding geen aanvullende reden kan zijn om de lasten onder dwang-
som in stand te laten. 

Het Waterschap beoogt met haar verwijzing naar de gestelde overtreding een extra ar-
gument te geven voor handhaving van de lasten onder dwangsom (zie de slotzin van de 
pleitnota). De feiten die het Waterschap aanvoert kunnen echter geen reden vormen 
om de opgelegde lasten te handhaven: 

• Last A houdt in dat ATM de overtreding van paragraaf 6.8.1 van het SIKB proto-
col 7510 moet beëindigen door te stoppen met het toevoegen van de waterige 

CRvB 22 november 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BY4338; CRvB 21 juni 2012, ECLi:NL:CRVB:2012:BW9158; 
ABRvS 8 november 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ1728; ABRvS 10 september 2003, AB 2004/2, ABRvS 23 
april 2003, AB 2004/1. 
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fractie van de rookgasreiniging aan de TGG. Het spreekt voor zich dat de — ge-
stelde — overtreding van artikel 16.4 Rbk geen (aanvullende) reden kan vormen 
om deze last te handhaven. 

• Last B houdt in dat ATM geen productcertificaat mag verstrekken zo lang niet is 
voldaan aan last A (stoppen met toevoegen waswater). Dat betekent dat deze 
last vervalt indien last A wordt herroepen of vernietigd. Het maakt daarvoor 
geen verschil of ATM daarnaast artikel 3.6.4 Rbk zou hebben overtreden (het-
geen wordt betwist). 

• Last C houdt in dat ATM alle certificaten die na 2011 zijn afgegeven moet her-
roepen door afnemers te informeren over de onbetrouwbaarheid daarvan. Deze 
last kan dus alleen worden gerechtvaardigd indien sprake is van een gedraging 
c.q. overtreding die de betrouwbaarheid van alle productcertificaten aantast. 
Het Waterschap heeft echter niet gesteld, laat staan bewezen dat ATM haar 
zorgplicht heeft geschonden met betrekking tot alle certificaten die sinds 2011 
zijn afgegeven. Zij heeft geen afschriften van productcertificaten overgelegd en 
verwijst bovendien uitsluitend naar productcertificaten die aan Martens en van 
Oord zijn verstrekt, terwijl ATM ook aan andere afnemers heeft geleverd. Voor 
wat betreft de — betwiste — overtreding van artikel 3.6.4 onder 3 Rbk heeft zelfs 
te gelden dat deze overtreding alleen ziet op de TGG die in de Westdijk is toege-
past. Deze (gestelde) overtreding kan geen reden zijn om een last op de leggen 
die inhoudt dat alle productcertificaten die sinds 2011 zijn afgegeven moeten 
worden herroepen. 

Volledigheidshalve wijst ATM erop dat het niet is toegestaan om een aanvullende of ge-
wijzigde last op te leggen, gericht op het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken van de 
— gestelde — overtreding van artikel 3.6.4 Rbk. Dat zou in strijd zijn met het verbod van 
reformatio in peius zoals neergelegd in artikel 7:11 Awb. Het bezwaar mag niet leiden 
tot een verslechtering van de positie van de bezwaarmaker. 

2.3 Geen strijd met de zorgplicht 

Het Waterschap stelt dat ATM niet-genormeerde stoffen op haar productcertificaten 
had moeten vermelden, gelet op haar zorgplicht. ATM stelt voorop dat de aangehaalde 
wetsartikelen niet vermelden dat dergelijke informatie moet worden vermeld op het 
productcertificaat. 

Wat ook zij van de redenering van het Waterschap, (ATM behoudt zich te dien aanzien 
alle rechten en weren voor) ATM heeft steeds voldaan aan haar zorgplicht. 

4 
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De zorgplicht houdt in dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat nade-
lige gevolgen kunnen optreden als gevolg van een toepassing van grond of bagger, 
maatregelen moet nemen om verontreiniging te voorkomen of zoveel mogelijk te be-
perken. Voorwaarde voor schending van de zorgplicht is derhalve dat de betrokkene 
weet of kan vermoeden hoe de betrokken grond of bagger zal worden toegepast. 

In die gevallen waar ATM haar TGG levert aan Martens en van Oord is zij niet op de 
hoogte van de eindbestemming van de TGG. ATM heeft in die gevallen geen aankno-
pingspunt om vast te stellen of niet-genormeerde stoffen een verontreinigingsrisico met 
zich brengen. Daarnaast is onduidelijk over welke niet-genormeerde stoffen ATM infor-
matie zou moeten verstrekken, indien de toepassing van de TGG niet bekend is. ATM 
verstrekt in die gevallen aan de afnemer de wettelijk verplichte informatie en geeft 
daarbij aan dat op verzoek ook andere analysegegevens kunnen worden verstrekt, in-
dien dat nodig is gelet op de eindbestemming van de TGG. Dit is ook gebeurd ten aan-
zien van de TGG die is geleverd aan Martens en van Oord en die uiteindelijk is toegepast 
in de Westdijk. ATM voldoet daarmee aan haar zorgplicht. 
Het is vervolgens aan de partij die de TGG toepast om na te gaan of nadere informatie 
nodig is om vast te stellen of de TGG geschikt is voor de voorgenomen toepassing en zo 
nodig deze informatie op te vragen alvorens de partij toe te passen. 

Om dezelfde reden heeft ATM artikel 3.6.4 sub e Rbk niet overtreden ten aanzien van 
de TGG die in de Westdijk is toegepast. ATM kende de eindbestemming c.q. toepassing 
van de grond niet, en kon daardoor geen bijzondere voorwaarden voor het gebruik van 
de grond aangeven. Zij heeft de afnemer daarop gewezen en aangeboden om nadere 
informatie aan te leveren op het moment dat de eindbestemming c.q. toepassing be-
kend was. 

Waterschap geen belanghebbende 

Ten slotte wijst ATM er nogmaals op dat het Waterschap niet kwalificeert als derde-be-
langhebbende als bedoeld in artikel 1:2 lid 1 Awb. Dat betekend dat haar inbreng en ar-
gumenten niet mogen worden meegenomen in de heroverweging naar aanleiding van 
het bezwaar. 

Geen afschrift deze brief aan Waterschap 

ATM wijst er ten slotte nadrukkelijk op dat (de inhoud van) deze brief uitsluitend met 
het Waterschap mag warden gedeeld indien ILT vaststelt dat het Waterschap kwalifi-
ceert als belanghebbende. Gelet op artikel 7:4 Awb hebben uitsluitend belanghebben-
den inzage in de op de zaak betrekking hebbende stukken. 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 

Onderwerp: 	RE: last onder dwangsom ATM 
Datum: 	maandag 7 mei 2018 11:10:49 

Ha 

Ik denk het laatste. Deze casus staat n.m.m. los van LOD aan ATM. 

Gr. 



Datum 
Van 
Inzake 
Uw referentie 
Dossiernummer 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

Waterschap Vallei en VeluweNZR 
138503 

251a 

Dirkzwager 
advocaten & notarissen 

Potbus 111 
6800 AC Arnhem 
Velperwog 
6824 BZ Arnhem 
T +31 (0)88 2424 100 

+31 (0)88 2424 111 
www.clirkzwagern1 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Water, producten en stoffen 
Handhaving Water en Bodem 
T.a.v. 
Postbus 16191 
2500 BD DEN HAAG 

Vooraf i er mail: 

Geachte 

In verband met de behandeling van het bezwaar van ATM N.V. tegen een last onder bestuursdwang 
die werd opgelegd door ILT, breng ik namens Waterschap Vallei en Veluwe het navolgende onder uw 
aandacht. 

Het waterschap is de afgelopen maanden doorgegaan met onderzoeken naar de samenstelling van de 
aangebrachte en door ATM geleverde TGG. Daarbij is recentelijk gebleken dat zich in de TGG nog 
andere stoffen bevinden in belangrijke concentraties, dan uit eerdere onderzoeken was gebleken. 

Hierbij zend ik u een rapport van onderzoek van Royal Haskoning DHV d.d. 25 april 2018. Uit 
onderzoeken van vier monsters is gebleken dat er tolueen en trichloorbcnzeen werd aangetroffen, 
binnen de klasse Industrie. Daarnaast werden er in twee transecten waarden benzeen aangetroffen 
boven de maximale waarde Industrie, en in twee transecten benzeen boven de Interventiewaarde. Naar 
het oordeel van de rapporteurs is dit opmerkelijk; het gaat om vluchtige stoffen die bij verhitting 
onmiddellijk uittreden. Daarom behoren in TGG geen vluchtige stoffen te worden aangetroffen. 

Namens het waterschap verzoek ik u om deze feiten bij uw beoordeling te betrekken. Mocht dat niet 
meer mogelijk zijn, dan geeft het waterschap de ILT in overweging om een nieuw onderzoek te 

Dirk:wager advocaten & notarisaen is de hondelsaam van Dirbzwager advocaten & notarissen KV, attattair gew.-glijd te Arnhem en inilesdneven in het handelsregister 
onder er. 09155757 Alle diensten en (andere) opdrachten worden verricht Ira:kens een overeenkomst van opdronk, gasloten met Dirlonvager advocaten & notarksen 
Daarop zijn de om de ommezijde vai akte Altjemene Voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de grflie van de rechtbank in Arnhem en op verzoet:kosteloos 
warden toegezonden, en waarin ondermeer een beperldng van de aansprohelijidaid is opgenomen. 



Dirkzwager 
advocaten & notarissen 

Blad 2 van brief d.d. 2 mei 2018 

starten, naar de herkomst van deze stoffen binnen de geleverde TGG. 

Hoogachtend, 
Dirkzwa er advocaten & notarissen N.V. 
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Van: 
Aan: 	 (Dt ener  
Cc: 	 - - 	- II T 
Onderwerp: 	RE: last onder dwangsom ATM 
Datum: 	 dinsdag 8 mei 2018 13:46:00 

Geachte 	/Beste 

Bedankt voor het toezenden van de rapportage. 

Met vriendelijke groet, 

1T 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Pleitnota van e hoorzitting 
Datum: 	donderdag 31 mei 2018 15:01:19 

Geachte 

Namens ATM B.V. verzoek ik u vriendelijk het besluit op bezwaar ook er e-mail toe te sturen; graag 
aan 	met kopie aan mij. Dit vanwege de vakantie van 

Bij voorbaat mijn dank hiervoor. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 @ploum.nlj 
Verzonden: donderdag 31 mei 2018 9:08 
Aan: 	 @renewi.com> 
CC: 	 @atm.nl> 
Onderwerp: FW: Pleitnota van de hoorzitting 

FYI 

From: 	 - ILT 
Sent: donderdag 31 mei 2018 9:07 
To: 111~111111111.2121aunal> 
Cc: 	 Pploumml> 
Subject: RE: Pleitnota van de hoorzitting 

Geachte 

Dank voor de snelle toezending. 

Als er vragen zijn neem ik contact op. Ik streef er naar om vandaag de beslissing op bezwaar te 
verzenden. 

Met vr gr 

Van: 	 plourn. nll 
Verzonden: donderdag 31 mei 2018 09:05 
Aan: 	 - ILT 

ploum.nl> 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Pleitnota van de hoorzitting 

Geachte 

Orenewlcom> 



Zie bijgaand de pleitnota. Ik hoor graag als er verder nog vragen of opmerkingen zijn. 

Hartelijke roei 

Van:IMER  -ILT 
Verzo 	. 	g 1 mei 
Aan: 
CC: 	 - ILT; 
On erwerp: .  eitnota van e oorij n 

Geachte 

Ik heb de onderstaande mail gestuurd aan 

Kan u mij misschien de pleitnota doen toekomen? Als u nog vragen heeft kan u contact met mij 
opnemen. 

Alvast bedankt. 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 30 mei 2018 16:02 
Aan: 
	

Polourn.nl> 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: Pleitnota van de hoorzitting 

Geachte 

De beslissing op bezwaar is in een afrondende fase. Ten tijde van de hoorzitting heeft u een 
pleitnota uitgedeeld. 

Ik wil de nota voegen aan het besluit. Ik ben niet in het bezit van een onbeschreven exemplaar 
en wil u vragen of u de pleitnota ook aan mij kan mailen. 

Alvast bedankt. 

Met vr gr 



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

Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of andere personen binnen 
de•organisatie van de geadresseerde die bevoegd z jn om kennis te nemen van de informatie die deze e-mail bevat. Op alle 
diensten die Ploum verricht, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen, uitprinten en.downloaden 
via onze website www.oloum.nl. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van aansprakel jkheid. Ploum is in het 
Handelsregister ingeschreven onder nummer 24466720. 
This e-mail contains privileged information and may be used only by the addressee or other persons within the addressee's 
organization authorized to access the information contained herein. Our general terms and conditions apply to all services 
performed by Ploum. These can be accessed, printed and downloaded via our website www.oloum.nl. The general terms and 
conditions contain a limitation of liability. Ploum is registered in the Trade Register under number 24466720. 

Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of andere personen binnen 
de organisatie van de geadresseerde die bevoegd z jn om kennis te nemen van de informatie die deze e-mail bevat. Op alle 
diensten die Ploum verricht, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen, uitprinten en dovvnloaden 
via onze website www.oloum.nl. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van aansprakel jkheid. Ploum is in het 
Handelsregister ingeschreven onder nummer 24466720. 
This e-mail contains privileged information and may be used only by the addressee or other persons within the addressee's 
organization authorized to access the information contained herein. Our general terms and conditions apply to all services 
performed by Ploum. These can be accessed, printed and downloaded via our website www.oloum.nl. The genera' terms and 
conditions contain a limitation of liability. Ploum is registered in the Trade Register under number 24466720. 

Automatisch op de hoogte blijven van het ATM-nieuws? Meld je dan aan voor de 
nieuwsalert! Disclaimer: Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden.van 
toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Algemene 
voorwaarden van wederpartijen wijzen wij nadrukkelijk af. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

ILT 

RE: Pleitnota van de hoorzitting 
donderdag 31 mei 2018 15:26:00 

Geachte 

Wanneer de BOB is afgerond zal ik deze aan u doen toekomen. 

Met vr gr 
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Van: 	 (Piricrivaper) 
Aan: 
Onderwerp: 	Notities 	 ing 29-03-2018 Inspectie Leefomgeving en Transport m.b.t LOD ATM 4160-4061-8003 v.1 
Datum: 	donderdag 31 mei 2018 15:01:52 
Bijlagen: 	Notities hoorzitting 29-03-2018 Insoertieleciamgeving en Transport m.b.t. 1013 ATM 4160-4(61-8003  

34.1411Q1 

Geachte 

Hierbij een "schoon" exemplaar van mijn pleinotities. 

Vriendelijke groet, 

Disclaimer 
Dit belicht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadr..sseerde(n). Indien u als niet-
geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te 
vernietigen. 
Dirkzwager advocaten & notarissen is de handelsnaam van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V., statutair 
gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 09155757. Alle diensten en 
werkzaamheden van ons worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Dirkzwager 
advocaten & notarissen N.V., waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarin een beperking 
van aansprakelijkheid is opgenomen. U kunt deze algemene voorwaarden nalezen op onze website in 
lekstfamaal of downloaden als FDF-bestand  
This communication contains confidential information and is intended only for me by the addressee. If you are 
not the intended recipient of this conununication, please inform us inunediately and destroy this 
conununication. Dirkzwager advocaten & notarissen is the trade name of Dirkzwager advocaten & notarissen 
N.V., having its registered offices in Arnhem and registered with the trade register nader no. 09155757. All our 
services and other work are carried out vinder an agreement of instruction ("overeenkomst van opdracht") with 
Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. which agreement is subject to the General Conditions and contain a 
limitation of liability. You can read these General Conditions on oir website in text fonnat or download them as 
a  PDF file 



Deze zaak (5051382) wordt behandeld door: 	 , advocaat te Arnhem 
Postbus 111, 6800 AC, telefoon 	 , telefax 
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Hoorzitting 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
29 maart 2018, 13.00 uur 

Met betrekking tot last onder dwangsom 
aan ATM B.V. d.d. 12 februari 2018 

NOTITIES 
van 
namens Waterschap Vallei en Veluw 

Ontvankelijkheid en belang waterschap 
1. Het waterschap heeft om twee redenen een individueel en specifiek belang bij instandhouding van de last 

onder dwangsom (LOD) zoals die aan ATM is opgelegd. Het waterschap is waterkwaliteitsbeheerder voor 
het oppervlaktewater en grondwater binnen haar werkingsgebied. Het is gebleken dat onder certificaten van 
ATM Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is aangebracht binnen het werkingsgebied van het waterschap 
waaruit stoffen uitspoelen die oppervlaktewater en grondwater verontreinigen. Het is de wettelijke taak van 
het waterschap om daartegen op te treden en ook om toekomstige verontreinigingen te voorkomen. Krachtens 
art. 1:2, 2e  lid Awb gelden ten aanzien van bestuursorganen de aan hen toevertrouwde belangen als hun 
belangen in de zin van die wet. 

2. Dat kan meebrengen dat het waterschap als bevoegd gezag onder omstandigheden met bestuursrechtelijke 
handhaving kan, of moet optreden tegen verontreinigingen die zijn ontstaan of die in de toekomst dreigen te 
ontstaan. Bij de bestuurlijke afweging of daarvoor gronden bestaan, zo ja aan wie de aanschrijving moet 
worden gericht, welke termijnen daarbij in acht moeten worden genomen en op wie eventueel kostenverhaal 
kan plaatsvinden speelt vanzelfsprekend ook een rol hoe de verontreiniging is ontstaan. Als komt vast te 
staan dat er bouwstoffen zijn aangebracht in strijd met de wet, zoals het Besluit bodemkwaliteit en de 
Regeling bodemkwaliteit, dan kan dat een belangrijke rol spelen in deze afwegingen. Het waterschap is 
daarom niet alleen ontvankelijk vanwege haar rol als bestuursorgaan dat bepaalde belangen moet behartigen, 
maar het waterschap heeft in dit geval ook een concreet belang; zij komt te staan voor de afweging of zij 
bestuurlijk moet handhaven en zo ja jegens wie, op welke manier etc. 

Westdijk Bunschoten 
3. Daarnaast is het waterschap direct en individueel belanghebbende in zijn hoedanigheid van eigenaar van de 

Westdijk te Bunschoten. Daarin is door een aannemerscombinatie in 2016 74.000 ton Thermisch Gereinigde 
Grond aangebracht, in verband met een dijkversterkingsproject. Deze TGG was door de aannemer verworven 
bij het bedrijf Martens en Van Oord, welk bedrijf die TGG op zijn beurt heeft betrokken van ATM B.V. Uit 
verscheidene onderzoeken is inmiddels gebleken dat uit de TGG genormeerde stoffen (metalen) en niet-
genormeerde stoffen (sulfaat, chloride, bromide en natrium, kalium, calcium) uitstromen. Daarover is 
laatstelijk uitvoerig gerapporteerd door Royal Haskoning DHV in de rapporten van 26 februari 2018. 



Deze rapporten zijn openbaar en staan op de website van het Waterschap Vallei en Veluwe. 

4. Volgens RHDHV en volgens andere onderzoekers die eerdere onderzoeken hebben uitgevoerd lijdt het geen 
twijfel, dat die stoffen afkomstig zijn uit de aangebrachte TGG. Het lokale grondwater en oppervlaktewater 
raakt daardoor verontreinigd; er stromen immers stoffen in die sterk afwijken van de natuurlijke 
achtergrondwaarden. 

5. Het waterschap is ook in haar hoedanigheid van eigenaar van een werk waaruit verontreiniging uitspoelt 
direct en individueel belanghebbende. De omstandigheid dat er wellicht een groot aantal andere partijen in 
Nederland is die met dezelfde problematiek kampen, maakt dat niet anders. De last onder dwangsom betreft 
specifiek aanwijsbare partijen TGG. Dat is wat anders dan een algemene wettelijke regeling die bijvoorbeeld 
alle toegepaste TGG in Nederland zou raken. Last 4 heeft betrekking op de door ATM afgegeven erkende 
kwaliteitsverklaringen als bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit (art. 4.3.6 jo art. 3.6.4) met betrekking tot 
TGG die is geproduceerd conform het proces zoals dat in de LOD is omschreven. Die partijen zijn voor 
ATM bepaalbaar (althans dat zou het geval moeten zijn). De LOD richt zich dus tot ATM over specifiek 
bepaalbare partijen product, waaronder de partij die via Martens en Van Oord bij het waterschap in de 
Westdijk is terecht gekomen. Daardoor heeft het waterschap een concreet individueel bepaalbaar belang. De 
omstandigheid dat dit voor andere partijen misschien ook geldt, doet daar niet aan af. 

6. Het belang van het waterschap als eigenaar van de Westdijk bestaat daarin, dat wanneer komt vast te staan 
dat de erkende kwaliteitsverklaringen ten onrechte zijn verstrekt, de aannemerscombinatie niet heeft voldaan 
aan de vraagspecificatie die voor het werk geldt. Dat heeft belangrijke consequenties voor de aanvaarding 
van het werk door de opdrachtgever; het waterschap. 
Ter verduidelijking: het werk is nog niet aanvaard. 

7. Daarnaast zou deze vaststelling consequenties kunnen hebben voor de positie van het waterschap jegens 
partijen die de grond in het verkeer hebben gebracht met de begeleidende erkende kwaliteitsverklaringen, 
zoals Martens en Van Oord en zoals ATM. In het verkeer brengen van partijen grond onder afgifte van 
ondeugdelijke erkende kwaliteitsverklaringen met betrekking tot die grond zou wel eens onrechtmatig 
kunnen zijn jegens derden, die daarvan op termijn schade ondervinden, zoals in dit geval het waterschap. Een 
parallel met de rechtspraak van de Hoge Raad over in het verkeer brengen van verontreinigde percelen grond 
dringt zich op (vergelijk de standaard arresten Haagse Gasfabriek, 13/11/87 ECLI:NL:HR:1987:AC3284, 
Maassluis, 9/10/92, ECLI:NL:HR:1992:ZC0707, en Erven Zuidema 19/2/93, ECLI:nl:HR:1993:ZC0870). 

8. Ook is het denkbaar dat ATM jegens de opdrachtgever (het waterschap) aansprakelijk is vanwege gepleegde 
tekortkomingen in haar relatie met Martens en Van Oord. Een dergelijke mogelijkheid werd door de Hoge 
Raad uitdrukkelijk aangenomen in zijn arrest van 20 januari 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BT7496). Daarin 
oordeelde de Hoge Raad dat een tekortkoming van een onderaannemer onder omstandigheden een 
onrechtmatige daad jegens de hoofdopdrachtgever kan meebrengen, ook al heeft die onderaannemer geen 
rechtstreekse contractuele relatie met de opdrachtgever. 

9. Het behoeft geen betoog dat de eisen met betrekking tot erkende kwaliteitsverklaringen als bedoeld in het 
Bbk en het Rbk ten doel hebben om te voorkomen dat er ongeschikte grond in werken wordt toegepast. 
Overtreding van die regels is dan onrechtmatig jegens de eigenaren of andere betrokkenen bij die werken. 
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Ondeugdelijkheid van de erkende kwaliteitsverklaringen 
10. Dat brengt ons op de overtredingen door ATM. Het waterschap heeft moeten vaststellen dat er niet-

genormeerde stoffen in de TGG aanwezig zijn in hoge concentraties. Dat was niet op de certificaten en 
grondbewijzen vermeld. Art. 3.6.4 Rbk omschrijft wat een erkende kwaliteitsverklaring aan gegevens moet 
bevatten. Dat artikel is ook van toepassing op grond en baggerspecie (art. 4.3.6 Rbk). Bijlage B behorend bij 
de Rbk geeft voor grond en baggerspecie aan, hoe de daarin omschreven stoffen (de genormeerde stoffen) 
moeten worden getoetst. Aan het eind van die bijlage wordt vermeld: 

Voor het omgaan met stoffen die niet genormeerd zijn, wordt verwezen naar paragraaf 2 van bijlage 6 
"richtlijn voor het omgaan met niet-genormeerde stoffen" van de circulaire bodemsanering 2009, zoals 
gewijzigd op 3 april 2012. Deze informatieve richtlijn betreft een nadere invulling van de zorgplicht 
voor stoffen waarvoor geen achtergrondwaarde of interventiewaarde is vastgesteld" 

De bedoelde circulaire bodemsanering kent een bijlage 6, Richtlijn voor het omgaan met niet-genormeerde 
stoffen. In de bijlage worden vervolgens verscheidene manieren omschreven om te bepalen of er niet-
genormeerde stoffen toch een verontreinigingsrisico met zich meebrengen. ATM heeft, voor zover bekend, 
bij de aflevering van de TGG aan Martens en Van Oord daarover geen enkele informatie verstrekt. Terwijl 
dat blijkens de geciteerde aanduiding wel degelijk had moeten gebeuren, op grond van de algemene 
zorgplicht uit art. 13 Wet bodembescherming en art. 7 Besluit bodemkwaliteit. ATM heeft zich beperkt tot de 
uitdrukkelijk genormeerde stoffen en heeft daarmee de passage over de zorgplicht in de wind geslagen. Om 
die reden zijn de door haar verstrekte erkende kwaliteitsverklaringen ondeugdelijk. De Rbk legt aan de 
verstrekker van certificaten en grondbewijzen uitdrukkelijk de plicht op, om ook aandacht te besteden aan de 
niet-genormeerde stoffen en geeft een aanwijzing hoe dat moet gebeuren. Dat heeft ATM niet gedaan. Om 
die reden zijn de door haar overgelegde erkende kwaliteitsverklaringen ondeugdelijk. 

11. Volgens art. 3.6.4 behoort een erkende kwaliteitsverklaring bovendien bijzondere voorwaarden voor het 
gebruik van het product aan te geven. Een onderzoek naar de niet-genormeerde stoffen van de bij de 
Westdijk toegepaste TGG had ertoe moeten leiden dat ATM bijzondere voorwaarden aan het gebruik van die 
specifieke TGG had moeten stellen. Zoals maatregelen waardoor zou kunnen worden voorkomen dat de 
aanwezig sulfaten e.d. zouden kunnen uitspoelen. Ook door het ontbreken van dergelijke bijzondere 
voorwaarden zijn de erkende kwaliteitsverklaringen ondeugdelijk. 

12. Om deze redenen moet de last onder dwangsom gehandhaafd blijven, voor zover nodig met aanvulling en 
verbetering van de rechtsgronden. 
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Beslissing op .ezwaar ATM 
20180601 Beslissing op bezwaar ATM inci pleitnotas.pdf 

Beste collega's, 

De Beslissing op bezwaar is vandaag verzonden aan de advocaat van ATM en de advocaat van het waterschap. 

In het kort komt het neer op het volgende (scheelt een hoop leeswerk): 
• Waterschap wordt niet gezien als derde belanghebbende en is niet toegelaten tot de procedure 
• Bezwaar van ATM is ongegrond 

o Het waswater wordt gezien als rookgasreinigingsresidu en dient gescheiden te worden gehouden 
en mag niet aan de thermisch gereinigde grond (TGG) worden gevoegd. 

o Het certificaat behorende bij de geleverde TGG zijn onbetrouwbaar en ATM dient de afnemers 
daarvan op de hoogte te stellen. 

o De begunstigingstermijn is verlengd tot 29-1-2019 

Als er vragen zijn hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

1 



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 
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Ploumen Lodder Princen 
T.a.v. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van infrastnictuur en Waterstaat 

Ons kenmerk 
138503 

Datum 	1 juni 2018 
Betreft 	Beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom ATM 

Geachte heer gala 

Inleiding 
Bij brief van 13 september 2017 heeft u namens ATM B.V. (hierna ATM) een pro 
forma bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar is aangevuld met uw brief van 12 
oktober 2017 met kenmerk 53817049ATM/Milieu ILT. U maakt hierin bezwaar 
tegen het besluit van 29 augustus 2017, waarin aan uw cliënt ATM een last onder 
dwangsom is opgelegd vanwege het overtreden van de artikelen 16 en 18 van het 
Besluit bodemkwaliteit. Het gaat om het besluit met kenmerk 138503. 

Na het besluit van 29 augustus 2017 is namens de staatssecretaris nog een drietal 
besluiten genomen. Het gaat om de besluiten van 4 september 2017, 17 oktober 
2017 en 12 februari 2018. Voornoemd bezwaar richt zich met inachtneming van 
artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht tegen alle voornoemde besluiten. 

Naar aanleiding van de nieuwe besluiten heeft u, per mail op 14 februari 2018, 
aangegeven geen aanleiding te zien om de bezwaargronden aan te vullen. 

van Dirkzwager Advocaten en notarissen heeft namens 
het Waterschap a ei en eluwe, bij brief van 30 november 2017 met kenmerk 
5051382, verzocht als derde-belanghebbende tot deze procedure toegelaten te 
worden. 

Besluit 
Op basis van onderstaande motivering besluit ik: 

a. Het Waterschap Vallei en Veluwe niet als derdebelanghebbende toe te 
laten tot deze procedure, aangezien niet wordt voldaan aan de criteria van 
derde belanghebbende en het waterschap daarmee niet ontvankelijk is; 

b. Het bezwaar ongegrond te verklaren en de besluiten d.d. 29 augustus 
2017, 4 september 2017, 17 oktober 2017 en 12 februari 2018, in stand 
te laten met dien verstande dat de begunstigingstermijn van de lasten A 
en B met 5 maanden wordt verlengd tot 29 januari 2019; 

c. Uw verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten af te wijzen. 
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MOTIVERING 

Voorgeschiedenis 
ATM is een bedrijf dat onder andere verontreinigde grond thermisch reinigt. Dit 
reinigingsproces vindt niet plaats conform het daarvoor geldende normdocument 
BRL 7500 en protocol 7510. Bij brief van 29 augustus 2017 met inspectierapport 
van 8 juni 2017 is de overtreding nader beschreven. Hiermee overtreedt uw cliënt 
artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit. Het feit dat wordt afgeweken van het 
normdocument brengt tevens met zich mee dat het resultaat van de aangewezen 
werkzaamheid, zijnde, de erkende kwaliteitsverklaring op grond van de BRL 9335, 
die bij levering bij de gereinigde grond wordt gevoegd, geen betrouwbaar beeld 
geeft van de eigenschappen, aard en samenstelling. Omdat dit resultaat aan 
anderen ter beschikking is gesteld, levert dit een overtreding van artikel 16 van 
het Besluit bodemkwaliteit op. In verband hiermee is bij brief van 29 augustus 
2017, met kenmerk 138503, aan ATM een viertal lasten onder dwangsom 
opgelegd. Deze lasten houden samengevat in dat: 

1. het administratief proces met betrekking tot het reinigingsproces dient te 
worden aangepast (of: in overeenstemming gebracht met) vanwege strijd 
met de essentiële eis uit paragraaf 6.1 van SIKB Protocol 7510; 

2. gestopt dient te warden met het toevoegen van rookgasreinigingsresidu 
en stof uit de stoffilters aan het eindproduct; 

3. gestopt dient te worden met het leveren onder de erkende 
kwaliteitsverklaring (het certificaat) omdat deze verklaring geen 
betrouwbaar beeld geeft van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en 
samenstelling van het eindproduct; 

4. de afnemer geïnformeerd dient te worden over de onbetrouwbaarheid van 
de in het verleden afgegeven certificaten die geen betrouwbaar beeld 
verschaffen van de eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling 
moeten worden herroepen. 

Het opleggen van deze lasten heeft tot gevolg dat na het verstrijken van de 
begunstigingstermijnen van respectievelijk vier weken na bekendmaking (1), één 
jaar na bekendmaking (2), nogmaals één jaar na bekendmaking (3) en tot slot 
twee weken na bekendmaking (4) dwangsommen worden verbeurd van 
achtereenvolgens € 5000,- voor iedere week dat niet aan de last is voldaan met 
een maximum van € 25.000 (1); € 10.000,- voor iedere week dat niet aan de last 
is voldaan met maximum van 50.000,- (2); € 10.000 per keer dat niet aan de last 
is voldaan met een maximum van € 50.000,- (3) en tot slot € 5000,- per week dat 
niet aan de last is voldaan met een maximum van € 25.000 (4). 

Op 4 september 2017 is de begunstigingstermijn voor de last genoemd onder 4 op 
verzoek van ATM met twee maanden verlengd. 

Op 13 september 2017 (referentie 5317049 ATM/Milieu ILT) is door u een pro-
forma bezwaarschrift ingediend. 

Op 13 september 2017 is door u een voorlopige voorziening aangevraagd bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Op 12 oktober 2017 is door u een aanvullend bezwaarschrift ingediend. 

Op 16 oktober 2017 vond de zitting van de voorlopige voorziening plaats. 

Op de zitting heeft de voorzieningenrechter de ILT en ATM nadrukkelijk verzocht 
om met elkaar in overleg te treden over de opgelegde lasten onder dwangsom om 
te bezien of tot een vergelijk kan warden gekomen. Het verzoek om een 
voorlopige voorziening is door u ingetrokken nadat de ILT heeft ingestemd met 
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het verlengen van de begunstigingstermijn van de lasten genoemd onder 1 en 4 
tot zes weken na de beslissing op uw bezwaar. 

Bij besluit van 17 oktober 2017 is naar aanleiding van de gemaakte afspraken op 
de zitting bij de Raad van State de begunstigingstermijn voor de lasten 1 en 4 
verlengd tot zes weken na de beslissing op het bezwaar. 

Op 6 november 2017 heeft er een gesprek plaats gevonden tussen ATM en de ILT 
over de lasten onder dwangsom. In dit overleg heeft uw cliënt het thermisch 
reinigingsproces en de gehanteerde werkwijze nader toegelicht en heeft de ILT het 
doel en de achtergronden van de opgelegde lasten onder dwangsom verduidelijkt. 
Van dit overleg is een gespreksverslag opgesteld dat ook aan uw cliënt is 
uitgereikt. 

Op 20 november 2017 heeft, zoals hiervoor al aangegeven, Dirkzwager advocaten 
en notarissen namens het Waterschap Vallei en Veluwe een verzoek ingediend om 
als derde belanghebbende te warden toegelaten tot het proces. Reden hiertoe is 
dat de thermisch gereinigde grond afkomstig van ATM is toegepast in een 
dijktraject van het waterschap, waarbij de thermische gereinigde grond mogelijk 
niet voldoet aan de wettelijke eisen bij de toepassing. 

Op 12 februari 2018 heeft de ILT, naar aanleiding van informeel overleg met ATM 
haar last onder dwangsom herzien. 

Op 29 mei 2018 heeft Dirkzwager advocaten en notarissen per e-mail een brief en 
een rapport van Royal Haskoning DHV, d.d. 23 mei 2018 met kenmerk 
T&PBED9964R001F1.0 gestuurd. Hier wordt aangegeven dat de toegepaste 
thermisch gereinigde grond verder is onderzocht. In de brief wordt vermeld dat 
recentelijk is gebleken dat zich in de TGG vrijwel zeker de stoffen GenX en stoffen 
uit de zogenaamde PFAS stoffengroep bevinden. 

De vigerende herziene last onder dwangsom van .12 februari 2018 
Als gevolg van het overleg met uw cliënt op 6 november 2017, het overleggen van 
nadere gegevens met betrekking tot het administratief proces en de hernieuwde 
toetsing van het thermisch reinigingsproces aan de hiervoor geldende regels, is op 
12 februari 2018 het besluit genomen de last onder dwangsom van 29 augustus 
2017 te herzien. In het besluit van 12 februari 2018. met kenmerk 138503, is 
besloten: 

1. de last zoals genoemd onder 1 in het besluit van 29 augustus 2017 in te 
trekken; 

2. de last genoemd onder 2 in het besluit van 29 augustus 2017 te wijzigen; 
3. de last genoemd onder 3 in het besluit van 29 augustus 2017 te wijzigen; 
4. de begunstigingstermijn van de last genoemd onder 4 in het besluit van 

29 augustus 2017 te verlengen. 

Daarmee resteren er drie lasten met de volgende inhoud: 

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

De last houdt in dat ATM, binnen 1 jaar na 29 augustus 2017, de 
overtreding van artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit, in samenhang 
gelezen met paragraaf 6.8.1 van het SIKB protocol 7510, dient te 
beëindigen door het toevoegen van het rookgasreinigingsresidu (het 
waswater van de (rookgasreiniging) aan het eindproduct van reiniging te 
beëindigen en dit restproduct gescheiden op te vangen en op te slaan. 
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Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat ATM, na afloop van de 
begunstigingstermijn van 1 jaar, een dwangsom verbeurt voor iedere 
week dat nog niet aan de last is voldaan. U moet daarbij uitgaan van een 
bedrag van € 10.000, met een maximum van € 50.000,-. 

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

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

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat ATM, na afloop van de 
begunstigingstermijn van 1 jaar, een dwangsom verbeurt voor iedere keer 
dat een productcertificaat wordt afgegeven bij de thermisch gereinigde 
grond waaraan het rookgasreinigingsresidu is toegevoegd. U moet daarbij 
uitgaan van een bedrag van € 10.000 euro per keer met een maximum 
van € 50,000. 

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

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

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

Op 14 februari 2018 heeft u via een e-mail namens ATM aangegeven geen 
aanleiding te zien om de ingediende bezwaren aan te vullen en/of te wijzigen. 

De ontvangst van uw bezwaarschriften is vervolgens op 26 februari 2018 
bevestigd. Daarbij is aangegeven dat de hoorzitting plaats zal vinden op 29 maart 
2018. Ook is medegedeeld dat het Waterschap Vallei & Veluwe, door middel van 
het schrijven van 30 november 2017 met kenmerk 5051382, heeft verzocht als 
derde belanghebbende tot de procedure toegelaten te worden. U bent in de 
gelegenheid gesteld om te reageren op het namens het waterschap gedane 
verzoek. 

Bij brief van 6 maart 2018 is aangegeven dat ingevolge artikel 7:10, derde lid 
Awb, de beslissing op het bezwaarschrift met zes weken is verdaagd. 

Op 7 maart 2018 is per e-mail aan de derdebelanghebbende een afschrift van de 
herziene last onder dwangsom toegezonden. Op grond van art. 6:19 Algemene 
wet bestuursrecht is geborgd dat het bezwaar tegen het oorspronkelijke besluit 
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geacht wordt ook tegen het wijzigingsbesluit van 12 februari 2018 te zijn gericht. 
Dit geldt mutatis mutandis ook voor het bezwaar van de derdebelanghebbende. 

Op 16 maart 2018 heeft u per brief namens ATM uw visie gegeven op met name 
de belanghebbendheid van het Waterschap gelet op haar verzoek om als 
derdebelanghebbende te mogen worden toegelaten in deze procedure. 

Hoorzitting 29 maart 2018 
Op 29 maart 2018 zijn partijen gehoord, waarbij namens ATM de volgende 
personen zijn verschenen: 

Namens het Waterschap Vallei & Veluwe zijn de volgende personen verschenen: 
• 

1 4 11111111111111~~1111~1 
Als toehoorder namens de gemeente Bunschoten, RUD Utrecht is verschenen: 

MMEIMIEME 

Het horen is geschied door de heren Wile (voorzitter) en MEM 
(secretaris). 

Onderstaand wordt eerst ingegaan op de belanghebbendheid van het waterschap. 
Hetgeen hierover tijdens de hoorzitting door partijen is ingebracht, is daar 
opgenomen. Daarna wordt ingegaan op de inhoudelijke bezwaren tegen de last 
onder dwangsom. Hetgeen hierover tijdens de hoorzitting aan de orde is gesteld, 
is bij deze passage opgenomen. 

Ontvankelijkheid Waterschap Vallei en Veluwe 

Tijdens het horen is, zakelijk weergegeven, over de belanghebbendheid van het 
waterschap het volgende naar voren gebracht: 

Waterschap Vallei & Veluwe 

Tijdens het horen is het op schrift gestelde pleidooi over de belanghebbendheid 
aan de aanwezigen overhandigd en dit stuk moet hier als herhaald en ingelast 
worden beschouwd. Volledigheidshalve is dit pleidooi bijgevoegd. 

Reactie op pleidooi door gemachtigde ATM 

Het op schrift gestelde pleidooi is ook aan de aanwezigen overhandigd en moet 
hier als herhaald en ingelast worden beschouwd. Volledigheidshalve is dit stuk 
bijgevoegd. 
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Zakelijke weergave van de schriftelijke ingebrachte argumenten van het 
waterschap 

Het namens het Waterschap Vallei en Veluwe ingediend verzoek om toegelaten te 
mogen worden in het onderhavige geschil kan als volgt worden samengevat: 

- 	het waterschap heeft een direct belang bij de uitkomst van deze 
procedure. Door ATM is grond in het maatschappelijk verkeer gebracht 
onder afgifte van productcertificaten op grond van de BRL 9335. Een grote 
partij van deze grond is in opdracht van het waterschap als grootschalige 
bodemtoepassing in de zin van de artikelen 62-64 Besluit bodemkwaliteit 
bij de versteviging van een dijktraject tussen Bunschoten-Spakenburg en 
Eemdijk toegepast. Volgens de ILT is dit certificaat ten onrechte 
afgegeven, omdat het (thermisch) reinigingsproces van de grond niet 
heeft voldaan aan de eisen die daaraan op grond van de regelgeving 
zouden moeten worden gesteld. In verband daarmee is aan ATM een last 
onder dwangsom opgelegd die onder meer inhoudt dat ATM aan zijn 
afnemers moet mededelen dat deze certificaten door hem worden 
herroepen; 
de vraag of de toegepaste grond voldoet aan de wettelijke eisen is van 
groot en rechtstreeks belang voor het waterschap. Immers, wanneer zou 
worden vastgesteld dat dit niet het geval is, blijkt er op grond van het 
waterschap en in een dijklichaam een werk te zijn aangelegd met 
materiaal dat niet voldoet; 
het is voor het waterschap, in haar hoedanigheid van bevoegd gezag en 
handhavende instantie van de Waterwet en van onder meer art. 7 van het 
Besluit bodemkwaliteit van belang of de toegepaste grond wel of niet 
voldoet aan de wettelijke eisen. Ook heeft het waterschap een belang als 
publiek beheerder van watergangen, die door uitspoeling (dreigen te) 
worden verontreinigd. 

Schriftelijke reactie ATM op derde belanghebbende Waterschap Vallei & Veluwe 

De ILT heeft, zoals hiervoor aangegeven, u in de gelegenheid gesteld om uw visie 
te geven op het verzoek van het waterschap om toegelaten te worden in deze 
procedure als derdebelanghebbende. U heeft namens uw cliënt bij brief van 16 
maart 2018 aangegeven dat u van mening bent dat het waterschap niet als derde 
belanghebbende tot deze procedure toegelaten dient te worden. 

Dit wordt door u als volgt onderbouwd: 
het waterschap heeft geen concreet belang . 
Er bestaat geen noodzakelijk verband tussen de geldigheid van het 
productcertificaat en de vraag of de TGG voldoet aan de eisen van art. 63 
Besluit bodemkwaliteit. In de last onder dwangsom wordt niet gesteld dat 
het toevoegen van waswater aan de TGG tot gevolg heeft dat de 
samenstelling van de TGG niet voldoet aan de wettelijke eisen. Zoals ATM 
in haar bezwaarschrift (randnummer 4.8) onderbouwt, heeft de 
toevoeging van waswater geen negatieve effecten op de kwaliteit van de 
grond. Deze stelling is ook nimmer door de ILT bestreden. De last onder 
dwangsom is er op gericht de thermische reiniging van grond in lijn te 
brengen met de BRL 9335 en protocol 7510. 
geen persoonlijk belang. 
Om als belanghebbende zoals bedoeld in art. 1:2 lid 1 Algemene wet 
bestuursrecht te worden aangemerkt, Is vereist dat sprake Is van een 
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belang dat zich in voldoende mate onderscheidt van grote aantallen 
anderen (zie MvT PG Awb I, p. 148). Het waterschap stelt dat haar belang 
erin is gelegen om vastgesteld te krijgen of de geleverde grond afkomstig 
van ATM voldoet aan de wettelijke eisen. Gelet op het feit dat de grond 
van ATM op een groot aantal locaties is toegepast, onderscheidt het belang 
van het waterschap zich niet van de belangen van eigenaren, 
toezichthouders en omwonenden met betrekking tot die andere locaties. 

Overwegingen ten aanzien van ontvankelijkheid Waterschap Vallei en Veluwe 

Het waterschap verzoekt om tot de bezwaarprocedure te worden toegelaten om 
twee redenen. Ten eerste heeft het waterschap een individueel en specifiek belang 
bij instandhouding van de last onder dwangsom. Enerzijds omdat•het waterschap 
waterkwaliteitsbeheerder is voor het oppervlakte- en grondwater en anderzijds 
omdat het waterschap eigenaar is van de Westdijk te Bunschoten. Meer specifiek 
wordt aangegeven dat de uitkomst van de onderhavige bezwaarprocedure een 
invloed kan uitoefenen op een bestuursrechtelijk optreden van het waterschap 
tegen de toepassing van de TGG in de waterkeringen van het waterschap. 
Daarnaast kan de uitkomst van de bezwaarprocedure van invloed zijn op de door 
het waterschap te voeren civiele procedure tegen de aannemer die de waterkering 
met TGG heeft aangelegd. 
Het voornoemde verzoek moet, gelet op het feit dat het waterschap primair als 
bestuursorgaan opkomt, worden beoordeeld binnen het kader van artikel 1:2, 
tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht. Ingevolge artikel 1:2, tweede lid, 
gelezen in samenhang met het eerste lid, van de Awb, moet een bestuursorgaan 
als belanghebbende worden aangemerkt, indien een aan hem toevertrouwd belang 
rechtstreeks betrokken is bij een besluit van een ander bestuursorgaan. Naar het 
oordeel van de Afdeling is een belang aan een bestuursorgaan toevertrouwd als 
een wettelijk voorschrift aan dit bestuursorgaan een bevoegdheid tot behartiging 
van dit belang toekent (ECLI:NL:RVS:2014:4084). 
Het waterschap verzoekt de staatssecretaris toegelaten te worden in de 
bezwaarprocedure waarin haar handhavend optreden tegen een overtreding op 
grond van artikel 18 en 16 van het Besluit bodemkwaliteit centraal staat. 
Ingevolge artikel 18 is het verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met 
het daarvoor geldende normdocument. En ingevolge artikel 16 is het, kort 
samengevat, verboden het resultaat van een aangewezen werkzaamheid aan een 
ander ter beschikking te stellen, wanneer dit resultaat geen betrouwbaar beeld 
verschaft van de kwaliteit van de grond. 

De belangen die de voornoemde artikelen 16 en 18 van het Besluit bodemkwaliteit 
beogen te beschermen, zijn niet aan het waterschap toevertrouwd, maar aan de 
staatssecretaris. De staatssecretaris heeft onder meer tot taak deze bepaling te 
handhaven. Het waterschap kan, gezien voornoemde uitspraak van de Afdeling, 
dan ook alleen als belanghebbende worden aangemerkt wanneer het al dan niet 
doorzetten van de last onder dwangsom invloed heeft op de uitoefening van 
bevoegdheden die aan het waterschap zelf zijn toegekend, bijvoorbeeld omdat de 
bevoegdheidsuitoefening van het waterschap wordt belemmerd of doorkruist. In 
dat geval worden belangen die aan het waterschap zijn toevertrouwd, geraakt. 
De taakomschrijving van het waterschap is neergelegd in artikel 2.3 Reglement 
Waterschap Vallei en Veluwe. Deze taakomschrijving luidt als volgt: 
a. De taak van het waterschap is de waterstaatkundige verzorging van zijn 

gebied, voor zover deze taak niet aan andere publiekrechtelijke lichamen is 
opgedragen. 

b. De taak, bedoeld in het eerste lid, omvat de zorg voor het watersysteem en 
de zorg voor het zuiveren van afvalwater, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van 
de wet. 
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Op grond van deze taakomschrijving Is het waterschap bevoegd handhavend op te 
treden tegen overtredingen van onder andere artikel 7 van het Besluit 
bodemkwaliteit. 
Het waterschap betoogd dat haar belangen geraakt worden, omdat de onder 
certificaat geleverde- en toegepaste TGG uitloogt waarbij verontreiniging van het 
oppervlakte- en grondwater optreedt. Het waterschap stelt daarbij dat het haar 
wettelijke taak is daartegen op te treden en om daarmee toekomstige 
verontreinigingen te voorkomen. 
Het waterschap stelt daarmee feitelijk dat het niet doorzetten van de onderhavige 
last onder dwangsom van directe invloed kan zijn op haar eigen 
handhavingstraject. 
Daarover moet worden opgemerkt dat, gelet op het karakter van de artikelen 16 
en 18 van het Besluit bodemkwaliteit (bevoegd gezag minister) en het karakter 
van artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit (bevoegd gezag waterschap), de 
handhaving van artikel 7 op zichzelf los staat van de handhaving van de artikelen 
16 en 18. Artikel 7 is namelijk een zorgplichtartikel dat juist als vangnet fungeert 
voor die situaties waarin de nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam 
niet of onvoldoende kunnen worden voorkomen door naleving van de bij of 
krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde regels. 
Het al dan niet doorzetten van de last onder dwangsom heeft dan ook geen 
invloed op de eigen handhavingsbevoegdheden van het college. Dat het 
waterschap mogelijk de kans op succes van toepassing van haar eigen 
bevoegdheden ziet beïnvloed, maakt dat niet anders. 
De conclusie is dan ook dat er geen sprake is van een aan het waterschap 
toevertrouwd belang dat wordt geraakt door de onderhavige besluitvorming. Om 
die reden merk ik het waterschap niet aan als belanghebbende. 

Uit het verzoek kan ook worden afgeleid dat het verzoek (mede) wordt gedaan 
door de rechtspersoon. Het is daarmee de vraag in hoeverre de rechtspersoon 
naast of in plaats van het bestuursorgaan in de onderhavige procedure kan 
optreden. Daarover kan worden opgemerkt dat als het besluit vooral het 
vermogen van de rechtspersoon raakt, die rechtspersoon belanghebbende is 
(ECLI:NL:CBB:2001:AD8477). De last onder dwangsom raakt het waterschap niet 
direct in haar vermogen. Om die reden kan ook de rechtspersoon niet als 
belanghebbende worden gezien. 

Gezien het vorenstaande kan het waterschap dan ook niet worden toegelaten als 
derde belanghebbende in de onderhavige procedure. Als gevolg daarvan wordt 
niet nader inhoudelijk ingegaan op de door het waterschap ingebrachte inhoudelijk 
argumenten die schriftelijk en tijdens de hoorzitting zijn ingebracht. 

Inhoudelijke bezwaren ATM tegen last onder dwangsom 

Tijdens het horen is het op schrift gestelde pleidooi over de bezwaren aan de 
aanwezigen overhandigd en dit stuk moet hier als herhaald en ingelast worden 
beschouwd. Volledigheidshalve is dit pleidooi bijgevoegd. 

Zakelijke weergave schriftelijk ingebrachte gronden van bezwaar ATM 

De last onder dwangsom van 29 augustus 2017 is op 12 februari 2018 herzien en 
hierdoor is last 1 ingetrokken en Is last 2 gewijzigd. Van last 2 is het onderdeel 
over het terugvoeren van het stof (fijne fractie) uit de naverbrander ingetrokken. 
Ten tijde van de hoorzitting is door de voorzitter aan ATM gevraagd of de 
bezwaren op de ingetrokken onderdelen inhoudelijk behandeld dienen te worden 
of dat de bezwaren worden ingetrokken. Op 6 april 2018 heeft ATM schriftelijk 
aangegeven dat de bezwaren op deze punten worden ingetrokken. De ILT zal dan 
ook niet ingaan op deze bezwaren. 
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