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Aanvullend bezwaarschrift 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens ATM B.V. ("ATM") heb ik op 13 september 2017 bezwaar ingediend tegen het 
besluit van de Inspecteur ILT water, producten en stoffen ("ILT") (namens de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu) d.d. 29 augustus 2017 met 
referentienummer 138503 (hierna: het "Bestreden besluit"). Middels het Bestreden 
Besluit zijn vier lasten onder dwangsom opgelegd wegens vermeende overtredingen 
van het Besluit bodemkwaliteit ("Bbk"). 

Bij brief d.d. 13 september 2017 heeft ATM de voorzitter van de Afdeling gevraagd om, 
bij wijze van voorlopige voorziening, de lasten 1 en 4 te schorsen tot zes weken na de 
beslissing op bezwaar. De begunstigingstermijn van de lasten 1 en 4 is bij besluiten d.d 4 
september 2017 en 25 september 2017 verlengd tot en met de dag dat uitspraak wordt 
gedaan op het verzoek om een voorlopige voorziening. 

Bij brief d.d. 20 september 2017 heeft ILT de ontvangst van het bezwaarschrift 
bevestigd en ATM in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na verzending van 
de brief de aanvullende gronden van het bezwaar in te dienen. Hierdoor maakt ATM 
van die gelegenheid gebruik, 
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Een kopie van dit aanvullend bezwaarschrift wordt vandaag aan de voorzitter van de 
Afdeling gezonden, ten behoeve van de zitting met betrekking tot het verzoek om 
voorlopige voorziening, op 16 oktober a.s. om 10:00 uur. 

1. 	Inleiding 

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

1.2. ATM is een gerenommeerd bedrijf waar diverse gevaarlijke afvalstromen, 
waaronder verontreinigde grond, worden 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 Compliance. 

1.3. 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. De Beleidsverklaring uit september 
2017 waarin dit is vastgelegd wordt aangehecht als bijlage 1. 

1.4. In dit aanvullend bezwaarschrift zal worden toegelicht dat de activiteiten van ATM 
— anders dan het Bestreden Besluit doet voorkomen - in overeenstemming met de 
normdocumenten en de wet- en regelgeving worden uitgevoerd. 

1.5. Dit wordt bevestigd door SGS INTRON Certificatie B.V. ("SGS"), de certificerende 
instelling van ATM ingevolge het Bbk. De werkwijze van ATM wordt sinds maart 
2007 twee keer per jaar beoordeeld door SGS. Bij deze periodieke controles zijn 
tot op heden geen materiële afwijkingen ten opzichte van de normdocumenten 
vastgesteld. De certificerende instantie is van mening dat het proces en de 
werkwijze van ATM overeenstemmen met de normdocumenten. 

1.6. Op 1 en 8 september 2017 heeft SGS een periodieke audit gehouden. In het 
verslag d.d. 29 september is vermeld: 

"Door de lLT zijn per brief d.d. 29-08-2017 vier lasten onder dwangsom op-
gelegd, waarbij er twee direct betrekking hebben op protocol 7510 en een 
op BRL 9335. De vierde is een afgeleide van de andere drie. Tijdens de audit 
zijn de 4 lasten onder dwangsom uitvoerig besproken. ATM heeft tevens de 
voorlopige lasten onder dwangsom en haar zienswijzen gedeeld." 
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1.7, Ondanks het feit dat SGS in kennis is gesteld van het Bestreden Besluit geeft zij in 
het certificeringsrapport een positief advies voor het handhaven van de 
certificaten. ATM hecht het certificeringsrapport aan als bijlage 2. 

2. 	Werkwijze ATM 

2.1. In de inrichting van ATM wordt in een thermische reinigingsinstallatie ("TRI") 
voornamelijk verontreinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat verwerkt. 

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

2.3. ATM hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar eindproduct. Dit blijkt uit het 
feit dat haar acceptatieproces feitelijk strenger is dan door de BRL 7500, protocol 
7510 wordt voorgeschreven. 

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

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

inhoud last 

3.1. De eerste last houdt in dat ATM een - gestelde - overtreding van artikel 18 Bbk, in 
samenhang gelezen met paragraaf 6.1 van SIKB protocol 7510, dient te beëindigen 
door haar administratie zodanig aan te passen dat de in- en uitgaande stromen 
van de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs gevolgd kunnen worden. Bij 
brief d.d. 25 september 2017 is de begunstigingstermijn van deze last verlengd tot 
en met de datum dat uitspraak wordt gedaan op het verzoek om een voorlopige 
voorziening. 

3.2. In het Bestreden Besluit heeft ILT de last verduidelijkt door aan te geven dat het 
mogelijk moet zijn om na reiniging en uitkeuring te bepalen welke oorspronkelijke 
partijen te reinigen grond onderdeel uitmaken van het gereinigde eindproduct en 
daarop een invloed hebben kunnen uitoefenen. ILT stelt: «indien wordt 
geadministreerd welke partijen zijn opgegaan in een opslag- en /of 
bewerkingscluster zijn de partijen nog steeds te volgen." 

3.3. ILT geeft aan dat deze wijze van administreren noodzakelijk is gelet op de 
toelichting bij paragraaf 3.13 van de BRL 7500. Hieruit volgt dat als het resultaat 
van de procesmatige bewerking tot een ander resultaat leidt dan vooraf is 
verwacht, er een oorzaak analyse uitgevoerd en vastgelegd moet warden. Om bij 
afwijkingen een adequate oorzaak-analyse uit te kunnen voeren is het volgens ILT 
noodzakelijk dat het proces en de administratie zodanig zijn ingericht dat een 
directe relatie gelegd kan worden tussen het uitgekeurde en geleverde 
eindproduct van reiniging en de inkomende, geaccepteerde te reinigen partijen 
grond die daar (deels) in zijn verwerkt. 

Toelichting bij paragraaf 3.13 van BRL 7500 is geen essentiële eis 

3.4. ATM wijst er in de eerste plaats op dat de toelichting bij paragraaf 3.13 van de BRL 
7500 geen rol kan spelen bij de interpretatie van paragraaf 6.1 van SIKB protocol 
7510. De toelichting bij paragraaf 3.13 van de BRL 7500 is geen essentiële eis.1  

3.5. De selectie van essentiële eisen bepaalt de reikwijdte van het toezicht door ILT op 
de naleving van de normdocumenten. De aanleiding voor deze selectie is gelegen 
in discussies over de handhaving door ILT op de eisen uit private 
beoordelingsrichtlijnen en protocollen die toezien op kwaliteit van bodembeheer. 

1  Artikel 18 Jo artikel 1 (definitie van "normdocument") jo artikel 25 Bbk, in samenhang met artikel 2.11id 
1 onder een artikel 2.7, jo bijlage c aanhef en punt 5, dikgedrukt van de Regeling bodemkwaliteit ("Rbk"). 
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Met de selectie is ILT in de gelegenheid gericht toezicht uit te voeren op de eisen 
uit de private documenten die een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen.2  

3.6. Door aanwijzingen voor een bepaalde interpretatie te ontlenen aan onderdelen 
van de beoordelingsrichtlijnen en protocollen die niet tot essentiële eis zijn 
verklaard, verheft ILT alsnog de gehele beoordelingsrichtlijn c.q. het hele protocol 
tot wettelijke norm. Dat is in strijd met het systeem van de wet en het doel van de 
"Essentiële eisen ILT-Toezicht" (zie voetnoot 2): 

"Het constateren van tekortkomingen op de in dit document genoemde 
essentiële eisen kan aanleiding vormen voor publiekrechtelijke 
handhavingsmaatregelen tegen de betreffende organisatie door de ILT. 

Bij het constateren van tekortkomingen op eisen in de kwaliteitsschema's 
voor het bodembeheer die niet tot de essentiële eisen behoren, zal de ILT 
niet handhavend optreden." 

3.7. Indien de toelichting bij paragraaf 3.13 van de BRL 7500 relevant zou zijn voor te 
interpretatie van paragraaf 6.1 van SIKB Protocol 7510, dan had deze passage als 
essentiële eis moeten worden gekwalificeerd. 

3.8. Gelet hierop heeft ILT ten onrechte paragraaf 3.13 van de BRL 7500 aan haar 
besluit tot handhaving ten grondslag gelegd. Het Bestreden Besluit is in zoverre in 
strijd met artikel 3:2 Awb, 7:12 Awb en 3:46 Awb. 

Geen overtreding 

3.9. ATM wijst er bovendien op dat haar administratieve proces volledig in 
overeenstemming is met de essentiële eisen uit SIKB Protocol 7510. ATM 
administreert namelijk welke partijen zijn opgegaan in haar productieclusters. Zij 
weet daardoor welke partijen een invloed hebben kunnen uitoefenen op de 
gereinigde grond. Ook is zij in staat om een oorzaak-analyse uit te voeren conform 
de toelichting bij paragraaf 3.13 van de BRL 7500. Van een overtreding van artikel 
18 Bbk is derhalve geen sprake. 

a. Het administratieproces van ATM 

3.10. Voor aanlevering van nieuwe partijen3  grond wordt de herkomst van die partij 
geadministreerd in GIS, een uitgebreid informatiesysteem dat ATM zelf heeft 

2  Essentiële eisen ILT-toezicht; Essentiële eisen voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bodembe-
heer door Inspectie Leefomgeving en Transport, paragraaf 1.1 en 1.2. 
3  Een partij is een hoeveelheid afval afkomstig van één ontdoener die uit oogpunt van haar (deel-) proces 
van oorsprong, aard en samenstelling en uit oogpunt van haar wijze van opslag, bij de ontdoener als een-
heid wordt beschouwd. Zie artikel 2.1 SIKB protocol 7510. 
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ontwikkeld. Aan elke partij wordt daartoe een uniek afvalstroomnummer 
gekoppeld. Daarbij wordt alle achtergrondinformatie opgeslagen die ATM 
verzamelt tijdens het proces van vooracceptatie. De informatie die wordt 
geadministreerd betreft onder meer: 

NAW-gegevens ontdoener/afzender; 
• soort bedrijf dat het afval aanbiedt; 
• proces waarbij het afval vrijkomt; 
• locatie van herkomst; 
• omschrijving aangeboden afvalstof; 
• inschatting van aangeboden tonnage (incl. aanieverfrequentie); 
• de wijze van verpakking van het afval; 
• aanwezigheid gebromeerde difenylethers, organotinverbindingen, 

bestrijdingsmiddelen, dioxinen, Hg, TI, Cd, PCB's, Radioactiviteit, Asbest; 
• bestaande analyse en/of onderzoeksrapporten. 
• bekendheid ATM met aangeboden afvalstof; 
• bekendheid ATM met herkomst/proces van de aangeboden afvalstof; 
• negatieve ervaringen ATM met de aangeboden afvalstof; 
• negatieve ervaringen ATM met de aanbieder van de afvalstof; 
• mogelijkheid dat de afvalstof bijzondere verontreinigingen bevat. 

3.11. ATM merkt op dat de eindacceptatieprocedure ook op dit punt strenger is dan de 
procedure vereist op grond van de normdocumenten. Op grond van de BBL moet 
van elke partij tijdens de vooracceptatie de kwaliteit worden vastgesteld. Op basis 
van deze voorinformatie mag de partij worden geclusterd met andere partijen. 
Een partij kan echter uit verschillende aanleveringen bestaan, die verschillende 
kwaliteit hebben. ATM stelt van elke aanlevering de kwaliteit vast. Daardoor is 
beter geborgd dat haar productieclusters een homogene kwaliteit hebben. 

3.12. Aanleveringen worden daarna, afhankelijk van de samenstelling 
(verwerkingscategorie), toegevoegd aan productiecluster A of productiecluster B. 
ATM administreert in GIS welke aanlevering aan welk productiecluster is 
toegevoegd. De grond uit het productiecluster wordt in de reinigingsinstallatie 
gebracht. 

3.13. Door dit administratieproces weet ATM welke aanleveringen invloed hebben 
kunnen uitoefenen op het gereinigde eindproduct. Het betreft namelijk alle 
aanleveringen die sinds de vorming van het productiecluster zijn toegevoegd aan 
het betrokken cluster, zoals geadministreerd in GIS. 
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3.14. Aan de hand van het afvalstroomnummer kan ATM vaststellen uit welke partij een 
aanlevering afkomstig is. Daardoor weet ATM ook welke partijen een invloed 
hebben kunnen uitoefenen op het gereinigde eindproduct. 

3.15. ATM hecht als bijlage 3 een schematisch overzicht van haar werkwijze aan van het 
verwerkingsproces dat hierboven is beschreven. 

3.16. Bij deze werkwijze is de groep partijen die een invloed kan uitoefenen op het 
gereinigde eindproduct groot. Dit is echter inherent aan een productieproces 
waarbij partijen grond worden geclusterd. Clusters bestaan immers per definitie 
uit meerdere partijen, die allemaal een invloed kunnen uitoefenen op de 
uitgaande grondstroom. Clustering is echter toegestaan op grond van paragraaf 
6.6 van SIKB Protocol 7510.4  Op grond van het protocol geldt geen beperking voor 
de omvang van het productiecluster.5  Het SIKB Protocol bepaalt daarmee impliciet 
dat een partijadministratie niet zodanig hoeft te zijn dat slechts een maximum 
aantal partijen een invloed heeft mogen hebben op het gereinigde eindproduct. 

b. Oorzaak analyses door ATM 

3.17. Belangrijker is echter dat deze werkwijze niet in de weg staat aan een deugdelijke 
oorzaak analyse, indien het resultaat van de procesmatige bewerking tot een 
ander resultaat leidt dan vooraf is verwacht. ATM administreert reeds bij 
acceptatie de herkomst, aard, eigenschappen, hoedanigheid en samenstelling van 
een partij. Deze gegevens warden opgeslagen in GIS. GIS is doorzoekbaar op alle 
"takken" van gegevens. Indien een gereinigd eindproduct afwijkt van de 
verwachtingen, dan kan eenvoudig worden gezocht op aanleveringen/partijen die 
daarvoor waarschijnlijk verantwoordelijk zijn, gelet op de herkomst en 
samenstelling van de grond. 

3.18. ATM geeft ter illustratie een voorbeeld van de manier waarop zij een oorzaak 
analyse uitvoert. 

De uitkeuring van de productie van 31 mei 2012 t/m 4 juni 2012 
resulteerde in een onverwachte waarde voor de component zink. Het 
aangetroffen gehalte zink overschreed het criterium voor klasse industrie. 
Naar aanleiding van dit resultaat is een oorzaakanalyse uitgevoerd. Hierbij 
zijn de volgende acties doorlopen: 

- heranalyse van beschikbare monsters. Deze bevestigden het resultaat; 

4  p. 29, eerste alinea. 
5 p. 29, laatste alinea, eerste bullet. 
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heranalyse dagelijkse steekproef op de kwaliteit van het geproduceerde 
materiaal (zie schema, bijlage 3). Ook deze analyses bevestigde de 
verhoogde waarneming van de parameter zink; 

van de periode voorafgaand aan (tot en met) de productie van 31 mei 
2012 zijn de gehaltes zink in de opslagclusters gecontroleerd. In de 
betreffende periode zijn geen afwijkende analyseresultaten6  met 
betrekking tot de parameter zink aangetroffen; 

ook op grond van de gegevens behorend bij individuele aanleveringen in 
de periode voorafgaand aan de productie van 31 mei zijn geen 
onregelmatigheden aangetroffen. ATM kon via GIS achterhalen welke 
aanleveringen c.q. partijen een Invloed hadden kunnen uitoefenen op 
het eindproduct. 

Op grond van deze resultaten, waaruit geen onregelmatigheden volgden, is 
nader aanvullend onderzoek gestart hierbij is het volgende gebleken: 

op het terrein bij ATM was een partij zinkslakken aanwezig. Deze partij 
lag echter separaat van het verwerkte productiecluster; 

periodiek wordt het terrein van ATM middels een veegwagen geveegd. 
Het vegen zag ook toe op de locatie waar de zinkslakken waren 
opgeslagen; 

de chauffeur van de veegwagen heeft de veegwagen, In de periode 
voorafgaand aan de vaststelling van het verhoogde zinkgehalte in het 
geproduceerde materiaal, op de verkeerde locatie (opslagcluster) gelost; 

op grond van deze bevindingen is de waarschijnlijke bron van de 
zinkverhoging achterhaald. Op grond van de bevindingen zijn 
correctieve maatregelen doorgevoerd, te weten aanvullende instructie 
met betrekking tot het lossen van de veegwagen. 

Na het doorvoeren van de correctieve maatregelen is de verhoogde waarde 
van zink In het gereinigd materiaal niet meer aangetroffen. 

3.19. Uit dit voorbeeld blijkt dat ATM bij afwijkingen in staat is om een adequate 
oorzaak-analyse uit te voeren, waarbij een directe relatie gelegd kan worden 
tussen het uitgekeurde en geleverde eindproduct van reiniging en de inkomende, 
geaccepteerde, te reinigen partijen grond die daar (deels) in zijn verwerkt. 

6  Het gaat dan om afwijkingen ten opzichte van de samenstellingseisen welke gelden voor de betreffende 
verwerkingscategorie (samenvoegingseisen). 
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4. 	Last tot stoppen toevoegen waswater en fijnstof aan eindproduct (last 2) 

Inhoud last 

4.1. De tweede last houdt in dat ATM de overtreding van artikel 18 van het Bbk, 
gelezen in samenhang met paragraaf 6.8.1 van het SIKB protocol 7510, dient te 
beëindigen door het toevoegen van rookgasreinigingsresidu en het stof uit de 
stoffilters aan het eindproduct van reiniging te beëindigen en deze restproducten 
gescheiden op te vangen en op te slaan. ILT geeft ATM een termijn van 1 jaar om 
aan deze last te voldoen. 

Concreet zicht op legalisatie 

4.2. ATM wijst er in de eerste plaats op dat — voor zover al sprake zou zijn van een 
overtreding' — concreet zicht op legalisering bestaat. Er een nieuwe versie van 
SIKB Protocol 7510 in voorbereiding. Tijdens de laatste commentaarronde is 
besloten om paragraaf 6.8.1 te vervangen door een nieuwe paragraaf, die 
uitsluitend bepaalt dat eind- en reststoffen worden opgeslagen conform de 
milieuvergunning. Dit besluit is opgenomen in punt 5 van de commentaartabel die 
is aangehecht als bijlage 4.  Tijdens de vergadering op 5 oktober 2017 is het 
gewijzigde protocol vastgesteld door de Centrale Commissie van Deskundigen, 
inclusief de aanpassingen uit de commentaartabel. 

4.3. Naar aanleiding van deze aanpassing van SIKB Protocol 7510 zullen ook de 
essentiële eisen worden aangepast. In de vergadering van 5 oktober 2017 heeft 
de Centrale Commissie van Deskundigen aan het programmabureau van het SIKB 
mandaat verleend om de procedure tot wijziging van de essentiële Eisen (heel 
hoofdstuk 6 van protocol 7510) in gang te zetten op basis van de vastgestelde 
documenten. Dit houdt in dat in ieder geval bij de inwerkingtreding van de 
gewijzigde Regeling bodemkwaliteit ook de BRL essentiële eisen is aangepast en in 
overeenstemming is gebracht met de inhoud van de normdocumenten. 

4.4. Dat betekent dat er binnen afzienbare tijd geen algemene verplichting meer 
bestaat om bepaalde eind- en restproducten separaat op te vangen. 
Grondreinigers zijn enkel nog verplicht om hun rest- en productstromen te 
verwerken conform hun milieuvergunning. 

Waarvan volgens ATM geen sprake is. 
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4.5. ATM is op grond van haar milieuvergunning niet verplicht om het waswater en de 
fijne fractie afzonderlijk op te vangen en op te slaan. Integendeel: 

• 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 C2034824/2774933, d.d. 18 juli 2011 
(bijlage 5). 

• Het terugvoeren van stof uit de stofvangers naar de te reinigen grond is 
daarnaast toegestaan op grond van de milieuvergunning uit mei 2009. Deze 
activiteit is blijkens de motivering bij de vergunning aangevraagd, getoetst 
aan de BBT en zonder nadere voorwaarden vergund. De betrokken passage 
uit de omgevingsvergunning wordt aangehecht als bijlage 6. 

4.6. Gelet op het feit dat concreet zicht op legalisatie bestaat, zou het in strijd zijn met 
het evenredigheidsbeginsel indien ILT middels een last onder dwangsom zou 
afdwingen dat ATM haar productieproces aanpast.B 

4.7. In dat kader is van belang dat ATM groot nadeel zou ondervinden als zij de last 
moet uitvoeren. De koeling van het materiaal in het productieproces met 
waswater en de terugvoer van stof is een integraal onderdeel van de huidige 
procesinstallatie van de vergunde werkwijze van ATM. Een aanpassing van de 
installatie kost circa 10 miljoen euro. Daar komen kosten bij in verband met de 
tijdelijke stillegging van de productie-installatie. Aangezien de naverbrander met 
rookgasreiniging de volledige damvernietiging van het terrein verzorgt, heeft een 
stillegging tevens effect op andere procesinstallaties binnen ATM. Dit zou leiden 
tot omzetverliezen tussen 78 miljoen euro en 96 miljoen euro per jaar. 

4.8. Daar staat geen valide belang van ILT bij handhaving tegenover. Het gebruik van 
waswater als koelmedium en het terugvoeren van de fijne fractie van het 
gereinigde materiaal heeft bovendien geen negatief effect op de kwaliteit van het 
gereinigde eindproduct: 

• Waswater: Alvorens vergunning aan te vragen voor de werkwijze met 
betrekking tot het gebruik van waswater als koelmedium heeft ATM een 
proefverzoek ingediend bij het bevoegd gezag. Doel van deze proef was het 
aantonen dat gereinigde grond met deze werkwijze blijft voldoen aan de 
toepassingscriteria als gesteld in het BBk. Na toestemming van het bevoegd 
gezag is de proef uitgevoerd. Conclusie van deze proefneming was onder 
meer: "De proef/betreffende werkwijze heeft geen nadelige effecten gehad 

8  ABRvS 11 augustus 2004, AB 2004/444, m.nt. Vermeer. 
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op de toepassingsmogelijkheden van het gereinigd materiaal (in het kader 
van het 88k)". De evaluatie is beoordeeld door het bevoegd gezag, waarna 
zij heeft aangegeven dat betreffende wijziging kon worden gelegaliseerd 
middels een milieu neutrale wijziging van de vergunning. Deze procedure is 
doorlopen en heeft geresulteerd in de beschikking van 18 juli 2011 met 
kenmerk C2034824/2774933 (bijlage 5). 

• Fijne fractie: Deze werkwijze maakt reeds sinds (tenminste) 2009 deel uit 
van de reguliere procesvoering. Gelet op de thans beschikbare 
uitkeuringsresultaten is er geen aanleiding om te veronderstellen dat deze 
werkwijze tot een inperking leidt van de toepassingsmogelijkheden van het 
gereinigde materiaal. ATM verwijst naar het gestelde in randnummer 6.4 en 
bijlage 7 hierna. 

Geen strijd met SIKB protocol 7510 (vigerend): waswater 

4.9. ATM wijst erop dat de toevoeging van waswater aan de gereinigde grond in 
overeenstemming is met het (vigerende) SIKB protocol 7510. Paragraaf 6.8.1 van 
SIKB Protocol 7510 (vigerend) luidt als volgt: 

Procesmatige reiniging van grond, baggerspecie en andere —tot grond reinig-
bare korrelvormige materialen leidt, afhankelijk van de toegepaste reini-
gingstechniek, tot de volgende eind- en restproducten: 
• gereinigde grond/baggerspecie; 
• gereinigde, andere korrelvormige materialen9 
• (grove) zeefrest (puin, schroot, hout, plastic, asbest enz.); 
• rookgasreinigingsresidu en (indien van toepassing) fijn stof uit stofvan-

gers (bij 
• thermische reiniging); 
• drijfvuil en slibkoek (bij extractieve reiniging). 

Voor de product- en residustromen van reiniginginstallaties gelden aan- 
vullende regels zoals verwoord in § 6.8.2, 

lmmobilisatie van grond en/of 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 opslag. [onderstreping toegevoegd, ATM] 
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4.10. De verplichting tot gescheiden opvang geldt uitsluitend voor de in paragraaf 6.8.1 
genoemde eind- en restproducten. ATM koelt het eindproduct van de thermische 
reiniging met de waterfractie afkomstig van de gasreiniging. Deze waterfractie is, 
anders dan ILT meent, noch een rookgasreinigingsresidu, noch één van de andere 
eind- en restproducten die op grond van paragraaf 6.8.1 gescheiden moet worden 
opgevangen. 

4.11. De term rookgasreinigingsresidu wordt niet gedefinieerd in SIKB Protocol 7510. 
Dat de waterfractie geen rookgasresidu is, blijkt uit het Landelijk Afvalbeheerplan 
("LAP"). Sectorplan 26 van het LAP 2 heeft betrekking heeft op 
rookgasreinigingsgresidu van 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: 

"Rookgasreinigingsresidu is een van de reststoffen die resteert na verbran-
ding van afvalstoffen in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI), slibverbran-
dingsinstallatie (WI), installaties voor de verbranding van biomassa of an-
dere (industriële) vormen van thermische vernietiging van afvalstoffen 
waarbij de rookgassen worden gereinigd." 

"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 afval-
water met organische verontreinigin-
gen; 
Sectorplan 76: Overige zuren, basen en 
metaalhoudend afvalwater; 
Sectorplan 77: Waterig afval met speci-
fieke verontreinigingen 

4.12. Uit deze passage uit het LAP kan worden afgeleid dat de waterfractie waarmee 
het eindproduct wordt gekoeld geen rookgasreinigingsresidu is, en dus ook niet 
afzonderlijk hoeft te worden opgevangen. De verplichting om eind- en 
restproducten afzonderlijk op te vangen geldt immers alléén voor de in paragraaf 
6.8.1 genoemde soorten eind- en restproducten. 
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4.13. ILT stelt in het Bestreden Besluit dat paragraaf 6.8.1 een limitatieve lijst van eind-
en restproducten zou bevatten, die per definitie moeten vrijkomen. De 
waterfractie zou daardoor zo begrijpt ATM het betoog van ILT — hoe dan ook 
onder één van de categorieën eind- en reststoffen genoemd in paragraaf 6.8.1 
moeten vallen. 

4.14. ATM bestrijdt deze interpretatie. Paragraaf 6.8.1 geeft slechts aan welke eind- en 
reststoffen kunnen vrijkomen. Het is geen gegeven dat al deze stromen vrijkomen 
uit een installatie. Paragraaf 6.81 biedt daarnaast geen aanknopingspunt voor de 
stelling van ILT dat de lijst met eind- en restproducten limitatief zou zijn. Sterker 
nog: in de slotalinea staat dat "genoemde soorten eind- en restproducten" 
gescheiden moeten worden opgevangen. Dat impliceert dat er andere dan de 
genoemde soorten eind- en restproducten zijn, die niet gescheiden hoeven te 
warden opgevangen. 

4.15. ILT merkt daarnaast op dat het mengen van reststoffen met thermisch gereinigde 
grond niet is toegestaan op grond van sectorplannen 75, 76 en 77 van het LAP. 
ATM betwist dat de waterfractie moet worden gekwalificeerd als een afvalstof. 
Het betreft immers geen stof waarvan zij zich wil ontdoen (zie art. 1.1 lid 1 Wet 
milieubeheer). Het is een stof die ontstaat als integraal onderdeel van haar 
productieproces en die weer opgaat in het eindproduct. Het LAP heeft daarnaast 
geen rechtstreekse werking en kan uitsluitend toepassing vinden via de 
milieuvergunning van ATM. Daarin is het toevoegen van waterfractie vergund (zie 
randnummer 4.5). 

Geen strijd met SIKB protocol 7510 (vigerend): fijnstof 

4.16. Ook voor het toevoegen van het fijn stof aan de gereinigde grond geldt dat dit niet 
in strijd is met het vigerende SIKB protocol 7510. In tabel 1 op pagina 24 van SIKB 
Protocol 7510 wordt een overzicht gegeven van de acceptatiegrenswaarden voor 
bewerkingstechnieken. Het acceptatiecriterium wordt daarbij afhankelijk gesteld 
van het gehalte lutum9  na reiniging. Blijkens noot 3 bij tabel 1 wordt daarbij een 
onderscheid gemaakt tussen de situatie dat wel terugvoer van stof plaatsvindt, en 
de situatie dat geen terugvoer van stof plaatsvindt: 

b. lutum : afhankelijk van installatie i.c. terugvoer fijne fractie bij 
gereinigde grond: 
bi. geen terugvoer: 
*indien het lutumgehalte vóór reiniging < 5%: actueel gehalte vóór 
reiniging; 

Gronddeeltjes die kleiner zijn dan 2 gm. 
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*indien lutum voor reiniging tussen 5-15%: gehalte na reiniging wordt 
gelijk gesteld aan 5%; 
*indien lutum voor reiniging 15%: gehalte na reiniging wordt gelijk 
gesteld aan 10%; 
b2. wel terugvoer: actueel gehalte váár reiniging. [onderstreping ATM] 

4.17. Uit deze passage blijkt duidelijk dat het is toegestaan om fijne fractie terug te 
voeren naar de gereinigde grond. De desbetreffende passage uit SIKB protocol 
7510 is overigens ook een essentiële eis (zie p. 65 van de essentiële eisen). 

5. 	Last tot stoppen met leveren onder certificaat (last 3) 

Inhoud last 

5.1. De derde last houdt in dat ATM geen productcertificaat op grond van de BRL 9335 
meer ter beschikking stelt aan anderen voor thermische gereinigde grond zolang 
niet is voldaan aan de lasten genoemd onder 1 en 2. ILT stelt dat als gevolg van de 
— gestelde — overtredingen van artikel 18 Bbk het afgegeven bewijsmiddel, zijnde 
het productcertificaat op grond van de BRL 9335, geen betrouwbaar beeld zou 
verschaffèn van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenstelling van het 
eindproduct. 

5.2. ATM is van mening dat ook deze last niet kan worden opgelegd aangezien geen 
sprake is van een overtreding van artikel 16 Bbk. Verwezen wordt naar hetgeen 
hierboven is vermeld met betrekking tot last 1 en 2. 

Geen overtreding artikel 18 Bbk 

5.3. In de eerste plaats heeft te gelden dat ATM artikel 18 Bbk niet heeft overtreden 
(zie paragraaf 2 en 3 hiervoor). Dat betekent dat er geen aanleiding is om te 
veronderstellen dat het productcertificaat geen betrouwbaar beeld verschaft van 
het eindproduct. 

Certificaten zijn niet onbetrouwbaar 

5.4. 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. 

5.5. ILT gaat er ten onrechte van uit dat een overtreding van een willekeurig SIKB-
protocol automatisch tot gevolg heeft dat een afgegeven productcertificaat 
onbetrouwbaar is. ILT verwijst in dat kader naar de toelichting op artikel 9 (thans 
artikel 16 Bbk), waar is vermeld: 
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Bij betrouwbaar gaat het erom dat men zich op de resultaten kan verlaten. 
Er moet sprake zijn van een objectief gerechtvaardigd vertrouwen in de 
resultaten. De mate van betrouwbaarheid vloeit enerzijds voort uit de wijze 
waarop een werkzaamheid is uitgevoerd en anderzijds uit de wijze waarop 
de resultaten worden gebruikt. Indien bij de uitvoering van de 
werkzaamheid de nodige zorgvuldigheid is betracht, bijvoorbeeld door te 
handelen conform vastgestelde protocollen, dan zullen de resultaten een 
betrouwbaar beeld verschaffen. Geen betrouwbaar beeld wordt echter 
verschaft indien deze resultaten worden gebruikt voor een ander doel dan 
waarvoor ze oorspronkelijk waren bedoeld. Dat Is bijvoorbeeld aan de orde 
indien resultaten van een partijkeuring worden gebruikt voor het bewijs dat 
een andere dan de onderzochte partij voldoet aan de wettelijke eisen. 

5.6. ILT concludeert uit deze tekstpassage dat een enkele afwijking van het protocol 
7510 voldoende zou zijn om te stellen dat er sprake is van een onbetrouwbaar 
certificaat. 

5.7. ILT interpreteert daarmee de geciteerde passage verkeerd. In de tekst staat 
uitsluitend dat een resultaat wel betrouwbaar is als conform vastgestelde 
protocollen is gehandeld. Er staat niet dat een resultaat niet betrouwbaar is als 
niet conform vastgestelde protocollen is gehandeld. 

5.8. ILT wijst er verder op dat reststoffen aan het eindproduct zijn toegevoegd en dat 
na het mengen van rest- en eindproduct de milieu hygiënische verklaring is 
opgesteld. ILT leidt hieruit af dat de milieu hygiënische verklaring derhalve  geen 
betrouwbaar beeld verschaft van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en 
samenstelling van de thermisch gereinigde grond. 

5.9. ILT motiveert echter niet welk effect de toevoeging van reststoffen zou hebben op 
het eindproduct. ILT motiveert evenmin waarom dat effect ertoe zou leiden dat 
het productcertificaat geen betrouwbaar beeld meer verschaft. 

5.10. Voor zover al sprake zou zijn van enig effect op de gereinigde grond heeft te 
gelden dat het productcertificaat daardoor niet onbetrouwbaar wordt. Bij 
uitkeuring van de gereinigde grond worden de eigenschappen, aard, hoedanigheid 
en samenstelling van de grond vastgesteld. ATM volgt in dat kader paragraaf 6.6 
van SIKB protocol 7510: 

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 (ij partijspecifieke parameters die in de 
geclusterde partijen (c.q. aanleveringen daarvan) aanwezig zijn geweest. 
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5.11. ATM keurt dan ook standaard uit op alle verplichte parameters, conform pakket A 
van de BRL 9335. Daarnaast worden proceskritische- en partijspecifieke 
parameters gecontroleerd overeenkomstig paragraaf 6.8.3 van SIKB protocol 
7510. Indien de afnemer dat wenst kan ATM ook testen op de aanwezigheid van 
andere stoffen, die relevant zijn in verband met de voorgenomen toepassing van 
de grond. Dit betekent dat het afgegeven certificaat een getrouw beeld geeft van 
de samenstelling van de grond. 

5.12. Dat geen sprake is van negatieve effecten op de kwaliteit van het eindproduct 
blijkt ook uit de resultaten van de monsternemingen die ATM ten behoeve van de 
uitkeuring heeft laten uitvoeren. Sinds 2009 heeft ATM 114 steekproeven (AP-04 
keuringen) uit laten voeren. In de afgelopen jaren betreft het hier ca. 1800 
analyses. Sinds 2009 zijn er slechts voor een 3-tal individuele parameters 
meetwaarden gevonden welke verhoogd waren ten opzichte van de norm als 
opgenomen in bijlage B van het Bbk (=0,16% van het totaal aantal uitgevoerde 
metingen). Bij elke aangetroffen verhoogde meetwaarde heeft ATM een oorzaak-
analyse uitgevoerd en zijn passende corrigerende-/preventieve maatregelen 
doorgevoerd. 

5.13. Dat geen sprake is van negatieve effecten op de kwaliteit van het eindproduct 
blijkt daarnaast uit het feit dat het certificaat van ATM nog altijd wordt 
gehandhaafd door SGS, haar certificerende instelling (zie randnummer 1.5) 

5.14. Ten slotte wijst ATM op de vergaande consequenties indien het standpunt van ILT 
wordt gevolgd dat elke afwijking van een kwaliteitsdocument per definitie tot 
gevolg heeft dat het productcertificaat onbetrouwbaar wordt. Zo vereist 
hoofdstuk 7 van SIKB Protocol 7510 dat één maal per jaar een totale 
materialenbalans over de hele inrichting wordt opgesteld. Dit is tevens een 
essentiële eis. In de uitleg van 1LT worden alle productcertificaten onbetrouwbaar 
indien de materialenbalans een week te laat wordt opgemaakt. Die consequentie 
is onlogisch en dient ook geen enkel doel. 

6. 	Last tot informeren over onbetrouwbaarheid certificaten (last 4) 

Inhoud last 

6.1. De vierde last houdt in dat ATM de reeds afgegeven — vermeend — onbetrouwbare 
wettelijke bewijsmiddelen, zijnde de aan derden afgegeven productcertificaten en 
grondbewijzen dient te herroepen door de afnemer(s) waaraan deze certificaten 
en grondbewijzen zijn verstrekt over de onbetrouwbaarheid te informeren. Bij 
brief d.d. 25 september 2017 is de begunstigingstermijn van deze last verlengd tot 
en met de datum dat uitspraak wordt gedaan op het verzoek om een voorlopige 
voorziening. 
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Last strekt niet tot wegnemen gevolgen overtreding 

6.2. Ook deze last kan niet 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. 

6.3. In de eerste plaats is, gelet op het voorgaande, 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. 

6.4. Dat geen sprake is van een onbetrouwbaar productiecertificaat volgt uit de k-
waarden van ATM. De keuringsfrequentie hangt af van het niveau en de 
constantheid van de productkwaliteit, uitgedrukt in een k-waarde voor iedere 
parameter. De k-waarden van ATM zijn al jaren zeer constant. Een korte 
toelichting op de hoge k-waarde en de daarmee samenhangende lage 
keuringsfrequentie is aangehecht als bijlage 7. 

Geen redelijk belang bij oplegging last 

6.5. Voor zover productcertificaten c.q. grondbewijzen onbetrouwbaar zouden zijn 
motiveert ILT niet welk belang is gediend met het informeren van de afnemers. 
ILT geeft aan dat met de last zou worden voorkomen dat onbetrouwbare 
certificaten ten grondslag worden gelegd aan meldingen op grond van artikel 42 
van het Bbk. Derden zouden zo in de gelegenheid worden gesteld om af te wegen 
of alsnog een geldige milieuhygiënische kwaliteitsverklaring moet warden 
opgevraagd. ILT geeft echter niet aan op welke punten de certificaten 
onbetrouwbaar zouden zijn, noch waarom derden dat euvel kunnen oplossen 
door een nieuwe milieuhygiënische kwaliteitsverklaring aan te vragen. 

6.6. De begunstigingstermijn voor deze last zou in elk geval moeten worden verlengd 
tot het moment dat de overige lasten onherroepelijk vaststaan. ATM zal immers 
aansprakelijk worden gesteld door haar afnemers indien zij de gevraagde 
kennisgevingen verstuurt. ATM heeft er dus belang bij daarmee te wachten totdat 
vaststaat dat die kennisgeving juist is. ILT stelt daar geen valide belang tegenover 
bij onmiddellijke uitvoering van de last. 
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7. 	Conclusie 

7.1. Gelet op het voorgaande verzoekt ATM u het Bestreden Besluit te herroepen 
onder vergoeding van de kosten van deze procedure ingevolge artikel 7:15 Awb. 

7.2. ATM wordt graag in de gelegenheid gesteld haar bezwaren mondeling toe te 
lichten. Uw uitnodiging voor de hoorzitting ziet ATM graag zo spoedig mogelijk 
tegemoet. 
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Contactpersoon 
Meld- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Producten 
Handhaving Water en Bodem 
Graadt van Roggenweg 500 
Utrecht 
.onvw.ilent.n1 

Ons kenmerk 
138503 

Datum 	17 oktober 2017 
Betreft 	Afsluiten melding zonder maatregelen 

Geachte nia~ 

Zoals gisterenmorgen toegezegd tijdens de zitting bij de Raad van State wordt de 
begunstigingstermijn van de lasten 1 en 4 die zijn opgenomen in het besluit van 
29 augustus 2017, kenmerk 138503 verlengd. Hierbij bevestig Ik dat de 
begunstigingstermijn van de lasten 1 en 4 wordt verlengd tot 6 weken na de 
beslissing op uw bezwaar. Hiermee hoop Ik u voldoende te hebben geïnformeerd. 

De verlenging van de begunstigingstermijn heb ik, volledigheidshalve, ook 
toegezonden aan IMMER. Deze verlenging zal ik ook nog 
schriftelijk aan u doen toekomen. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 
DE INSPECTEUR IWWATER, BODEM EN BOUWEN, 

Pagina 1 van 1 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT 
Cc: 	 MILT 
Onderwerp: 	FW: Tip: Nederlandse afvalverwerkers overtreden al decennia de milieuwet. Waarom verzaakt de overheid? 
Datum: 	 donderdag 8 maart 2018 14:55:15 

Hele artikel te lezen via onderstaande link. 
Gr.■ 
Zolang je binnen de marges blijft, is het goed 
Ik breng bij Van Wingerde een ander voorbeeld ter sprake, van een zaak die nu loopt. 
Vlak bij Spakenburg is in 2016 een dijk versterkt met grond die door afvalverwerker 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) is geleverd. Het ging om 'thermisch gereinigde 
grond' (TGG) die 'veilig' voor gebruik zou zijn (hetzelfde type grond wordt in heel 
Nederland onder asfaltwegen gestort). 
Maar korte tijd nadat de dijk was versterkt, stierven acht kalveren die aan de dijk 
hadden gegraasd. Gevaarlijke stoffen uit de 'schone' grond zouden in de sloot zijn 
beland en de dieren ziek hebben gemaakt, een verdenking die door onafhankelijk 
onderzoek werd bevestigd. ATM kreeg dwangsommen opgelegd, maar houdt vol dat de 
grond 'strikt volgens richtlijnen en voorschriften is gereinigd en afgezet op de markt.' 
Een veroordeling in zo'n zaak blijkt niet eenvoudig, legt Van Wingerde uit. Of het nou 
om 'gereinigde' grond gaat of over het bijmengen van chemische afvalproducten in 
nieuwe brandstoffen - iets dat op grote schaal gebeurt - , de marges zijn veelal 
bepalend. 'Zolang je daar binnen blijft, mag het juridisch gezien. Er kunnen dus hele 
vieze afvalstoffen in zitten, maar daarmee is het volgens de Europese wet- en 
regelgeving nog geen criminaliteit. Deze marges maken de strafrechtelijk beoordeling 
diffuus en ingewikkeld 

Nederlandse afvalverwerkers overtreden al decennia de milieuwet. Waarom verzaakt de 
overheid?: 
https ://decorrespondent.n1/7666/nederla ndse-afvalverwerkers-overtreden-al-decenn ia-
de-milieuwet-waarom-verzaakt-de-overheid/844862194-ddc712be  
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Van: 	 - ILT 
Aan: 
Onderwerp: 	TW: ermisc gereinigdegrond/ asfalt 
Datum: 	vrijdag 9 maart 2018 14:55:59 
Bijlagen: 	image001.onq 

11200482-600-GE0-0007-r-Grond grondwateronderzoek Perkpolder bijlagen 2.pdf 
Vraag.pdf 

Tk 
Nav ons gesprek 

Van: 	 - ILT 
Verz• 	2115. - 	art 2018 9:06 

CC: 	
-ILT; 	 -ILT p11111.11 Aan: 	 -ILT  • 

-ILT; 	 - I 
On • e er 	1, 	-rmisch gerein g•e gron as a t 
Van: 
Verzon en: vn a 9 maart 2018 8:22 
Aan: 	 - ILT; 	 . 
Onderwerp: 	: ermisch gereinig e gron asfait  
Ter info! 

Verzonden met BlackBen-y Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 	(PPO)  WEM  «zyws.nl> 
Datum: vrijdag 09 nut. 2018 8:17 AM 
Aan: 	 (ignspectieSZW nl> 
Onderwerp: RE: thermisch gereinigde grond! asfalt 
Dag 
ik beirRiMiclat ik een contact heb bij SZW! 
Bij deze een korte samenvatting van het Zeeuwse project. Ik zal je in het vervolg op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. 
In het project Natuurcompensatie Perkpolder is ongeveer 700.000m3 thermisch gereinigde grond 
(TGG) gebruikt in de kern van de primaire waterkering. 
In 2015 Is dit project opgeleverd aan RWS. Vanaf die tijd is RWS bezig met de overdracht naar de 
verschillende partners. TBV die overdracht en uit onze zorgplicht heb ik onderzoek laten doen naar de 
TGG. Dat onderzoek heeft uiteindelijk geleidt tot het onderzoek dat nu loopt. 
Deltares voert daarbij onderzoek uit naar de milieutechnische en civieltechnische paramaters/aspecten 
van de TGG in de primaire waterkering. 
RIVM voert daarbij onderzoek naar de verspreiding en kijkt daarbij naar de invloed op de bewoners in 
de buurt en de werknemers van de verschillende aannemers. 
Resultaten tot nu toe (na ca. 2 monitoringsronden): 

- de TGG ligt ingepakt tussen verschillende kleilagen en lijkt daardoor nog niet uit te logen naar het 
grondwater; 

-verschillende stoffen in de TGG zitten boven de interventiewaarde. Maar waarden verschillen veel 
per monster; 

- impact op de bewoners lijkt mee te vallen ondanks stofoverlast; 
- in de project is nog geen verkitting van de TGG vastgesteld, grondmechanische parameters lijken 

binnen acceptabele marges te vallen. 
In april hoop ik een definitief rapport te hebben tav milieu en civiele techniek en bewoners. 
Werknemers laat nog op zich wachten. 
We gaan nu ook GenX en PFOS/PFOA onderzoeken. Monitoring grondwater loopt in ieder geval door tot 
2019. 
Ook in de bij ons toegepaste TGG is teerhouden asfalt (TAG) verwerkt. Daarnaast worden er sporen 
gevonden van materialen die na verhitting niet meer In de TGG aanwezig hadden moeten kunnen zijn. 
ILT is nog niet direct betrokken bij dit project. 
Het materiaal lijkt niet volledig te voldoen aan het certificaat. Daarnaast lijkt het certificaat eigenlijk 
voor dit soort materiaal onvoldoende. Het certificaat gaf geen reden tot voorzorgmaatregelen tav 
persoonlijke bescherming tijdens het werken met dit materiaal. Allemaal nog onder voorbehoud. 
Ecozand lijkt alleen maar een andere naam voor thermisch gereinigd zand of thermisch gereinigde 
grond. 
Gezien de landelijke impact is dit binnen RWS landelijk opgeschaald. Gezien de bevindingen uit de 
eerste onderzoeken is er een stop afgekondigd voor het gebruik van TGG binnen RWS-projecten. 
Hierbij zijn vanuit waterveiligheid ook de waterschappen bij betrokken. 
Bij deze de 1e  concept feitelijke rapportage van Deltares. Zodra ik een volgende versie heb, za! ik je 
die ook toesturen. 
Met groet, 
1111. 



Van: 	 InspectieSZW.nl] 
Verzonden: donderdag a maart18 20:55 
Aan:IW IN (PPO) 
Onde 	rmisch gereinigde grond/ asfalt 
Geachte 
Via enige omwegen ontving ik uw vraag/ melding m.b.t. een onderzoek naar thermisch gereinigde 
grond. 
Ik werk als Specialist Arbeidshygiene bij het Inspectiebrede Kenniscentrum van de Inspectie SZW. 
Een belangrijke taak voor ons is het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen (stand v.d. techniek, c.q. 
stand v.d. wetenschap). 
Wij zijn dan ook geïnteresseerd in uw onderzoek, en blijven graag op de hoogte. 
In eerste instantie wel 'op afstand? schriftelijk. Wij zijn door capaciteitsgebrek helaas niet in de 
gelegenheid om op alle vragen m.b.t. het organiseren van bijeenkomsten/ toelichtingen e.d. in te gaan. 
Wel kan ik nog melden dat wij eerder al kort hebben gekeken naar het product Ecozand. Hierbij gaat 
het om thermisch gereinigd asfalt. 
Ook is hierover kort overleg geweest met de IL&T 	), waarbij we vnl. concludeerden dat 
we de ontwikkelingen in het oog wilden houden. 
Wat mij destijds (nov. 2017) opviel aan de beschikbare info over Ecozand: 

-Het is teerhoudend asfalt dat thermisch gereinigd is (d.w.z., de PAK is er grotendeels uitgehaald 
door verbranding); [of hiermee de term "Eco" gerechtvaardigd is, laten we in het midden). 

-Het bevat nog < 5 mg/kg PAK en < 80 mg/kg minerale olie. 
-Voor minerale olie zit Ecozand daarmee op 'Klasse Wonen' o.b.v. de (oude) CROW-132 (de grens is 

190 mg/kg) — dus in het CROW-132 systeem geen veiligheidsklasse. 
-Voor PAK zit Ecozand hiermee echter op 'klasse Industrie' — dus Basisklasse in de CROW-132 (de 

grens was 1,5 mg/kg). 
Mijn voorlopige conclusie was, dat men o.b.v. aanwezigheid PAK zeker nog iets hierover zou moeten 
regelen in het V&G-plan. In ieder geval basishygiëne, handschoenen dragen, stofvorming voorkomen, 

Als u informatie wilt sturen, of specifieke vragen heeft, dan kunt u mij benaderen. 
Vriendelijke groeten 
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Inspectie SZW 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Geachte heer/mevrouw, 

Hieronder ziet u de samenvatting van het door u ingevulde formulier 'Contactformulier Overige 
Vragen' met meldingsnummer 948734. 

Stelt u deze vraag namens een bedrijf of - Ja 
overheidsinstantie? 
KvK nummer 
Vestigingsnummer 
Vestigingsnaam 
Vestigingsadres 

Melder 

Waar gaat uw vraag over? 
Vraag 

Bijlagen 

@rws.n1 
Thermisch gereinigde grond 
Vanuit de zorgplicht zijn wij (projectteam 
RWS) bezig binnen een 
waterveiligheidsproject onderzoek te doen 
naar thermisch gereinigde grond. NAV dit 
onderzoek wordt ook de staatssecretaris (en 
de minister) geïnformeerd. De 
staatssecretaris heeft verzocht om ook 
Inspectie SZW op de hoogte te brengen. 
Het onderzoek betreft zowel milieu-, civiel-
als ARBO-technische aspecten. Ik ben 
opzoek naar een contactpersoon bij ISZW 
aan wie ik dit onderzoek kan 
toelichten/melden. 
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- ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

(WVL) 
maanda 12 maart 2018 13:35 

- ILT; 	 - ILT 
(WVL) 

RE: a stemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 
Memo beantwoording helpdeskvraag niet genormeerde stoffen grondbewijs 
9335-2.docx 

Beste mi en NEL 
VrijdgEgBen wij elkaar gesproken over de beantwoording van de helpdeskvraag over het vermelden van niet 
genormeerde stoffen op het grondbewijs van TGG. Jullie hebben mij er toen op geattendeerd dat uit de definitie 
van erkende kwaliteitsverklaring (art 1 Bbk) blijkt dat daar op het certificaat wordt gedoeld dat de CI wordt 
afgegeven (en dus niet op het grondbewijs, het grondbewijs wordt immers door de certificaathouder afgegeven). 
En dat het dus maar de vraag is of de eisen die de Rbk stelt aan een erkende kwaliteitsverklaring dus één op één 
ook voor het grondbewijs gelden. 
Zoals besproken heb ik een analyse gemaakt van verplichtingen die zowel Bbk/Rbk stellen aan de erkende 
kwaliteitsverklaring als ook de eisen die de BRL 9335 en onderliggend protocol 9335-2 stellen aan de erkende 
kwaliteitsverklaring én het grondbewijs. 
Graag jullie spoedige reactie op de concept memo. 
Alvast bedankt! 
Groet, 

Van: 	 ILT 
Verzon en: woensdag maa 018 1 : 
Aan: 	 (WVL) 
CC: 	 - ILT 
On erwer : : a emming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 
Hoi 	, kan je vrijdag tussen 12..00 en 13.00 uur beschikbaar zijn voor telefonisch overleg? 
Van: 	 (WVL) [rnallto 	@)rws.nl] 
Verzon en: woensda• 7 maart 20 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT 
On • erover : 
Beste 	

: a emming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 

Dank voor je reactie. 
Het bevestlit mi dat Ik er •oed aan •edaan heb om afstemmin• met ullie te zoeken over de beantwoording. 

Wel zou he 
a stemmen wat mi •etre te e on sc unnen. 
Als jullie me van tevoren (per email) even laten weten wanneer (tijdstip) dat jullie uitkomt, dan zorg ik ervoor dat 
ik telefonisch bereikbaar ben. 
Met vriendelrke groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: woen ag Tmaart 2018 1 
Aan: 	(WVL) 
CC: 	 - ILT; 
On erwer : a emming over vraag grom 	 ijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 
Beste 
Van 	reeg ik jouw vraag binnen om af te stemmen over jouw antwoord op de vraag van 
Dirkzwager advocaten. 
Deze vraag heeft inhoudelijk veel te maken met de zaak die wij op dit moment hebben lopen tegen 
ATM. 
Dirkzwager advocaten werkt in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe. Namens het 
Waterschap heeft Dirkzwager een verzoek ingediend om zich te voegen in de zaak die wij momenteel 
hebben lopen tegen ATM. Wij hebben het antwoord op de vraag of ATM op grond van het Bbk verplicht 
is om de wel gemeten, maar niet genormeerde stoffen met het productcertificaat en/of het 
grondbewijs mee te zenden bewust niet uitgebreid behandeld in onze inspectie en het 
inspectierapport. In de eerste plaats vanwege onze constatering dat ATM deze gegevens (als het gaat 

1 



om de gemeten anionen) vanaf 1-1-2017 wel meezend, inclusief "wenken en advies" voor de 
toepasser. Onze interventies zijn namelijk gericht op naleving (voorkomen van herhaling) en niet op 
het achteraf nog extra straffen van overtredingen die niet meer worden begaan. 
We hebben het wel bestudeerd en kwamen tot de conclusie dat het Bbk en de protocollen 7510 en 
9335/2 onvoldoende harde aanknopingspunten bevat om hier te spreken van een overtreding waar wij 
vanuit onze rol tegen op kunnen treden. 
Voor wat betreft de achtergrond van deze vraag; voor de civiele procedure tegen ATM is het antwoord 
voor het Waterschap van cruciaal belang; dit zal een rol gaan spelen bij een miljoenenclaim die zij bij 
ATM neer willen leggen. 
Wij hebben zo onze bedenkingen bij de juistheid van jouw concept-antwoord. Wij komen tot een 
andere conclusie. 
Jouw antwoord kan zich ook tegen ons gaan keren. 
Het lijkt 	en mij verstandig om deze vraag en het antwoord nog eens goed (juridisch) te 
checken. 
Heb jij vrijdag a.s. tijd om hier met ons over te sparren? 
Met vriendelijke groet, 

Van: 	(WVL) 	 rOryis.ni] 
Verzon en: vrij ag 2 maart 2018 
Aan: 111111111.111 - ILT 
Onderwer : a s afstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 
Beste 
Zoals zo u st besproken stuur ik hierbij een vraag door die bij onze helpdesk is binnengekomen met daarbij ons 
concept antwoord daarop. Aan ezien de vraag te maken heeft met thermisch gereinigde grond, de BRL 9335 en is 
gesteld door een advocaat 	van Dirkzwager advocaten en notarissen) lijkt me afstemming hierover wel 
gewenst. 
Wil je de vraag en het concept antwoord delen met je collega's en mij een reactie geven op het concept antwoord. 
Alvast bedankt en een fijn weekend, 

Rijkswaterstaat Bodem+ 

Vraag: 
In het kader van een discussie over de levering van thermisch gereinigde grond: moeten op het grondbewijs bij 
de geleverde grond ook de niet genormeerde stoffen die zijn gemeten worden vermeld? En zo ja, waar is 
deze eis vermeld/op gebaseerd? 
Concept antwoord: 
Het antwoord op uw vraag is ja. 
Een onder de BRL 9335 geleverde partij grond wordt onder het Besluit bodemkwaliteit gezien als een erkende 
kwaliteitsverklaring. Artikel 4.3.6 van de Regeling bodemkwaliteit is daarop van toepassing. Artikel 4.3.6 verwijst 
naar paragraaf 3.6 van de Regeling. In artikel 3.6.4 is het volgende opgenomen: "Een erkende 
kwaliteitsverklaring bevat de volgende gegevens: ( 	) e. eventuele bijzondere voorwaarden voor het gebruik 
van het product; ( 	)" De aanwezigheid van niet genormeerde stoffen kunnen worden gezien als bijzondere 
voorwaarden voor het gebruik van het product. 
Los hiervan wordt in de BRL 9335 verwezen naar een model grondbewijs dat is opgenomen als bijlage bij de BRL 
9335, Op dit model grondbewijs staat concreet aangegeven dat het onderzochte parameterpakket moet worden 
vermeld (pakket A/C1/C2/C3/uitloging) alsmede de geanalyseerde aanvullende parameters. 
NB: Indien niet genormeerde stoffen zijn onderzocht en ook zijn aangetoond in een partij grond, kan dit van 
invloed zijn op de toepassingsmogelijkheden van een partij. Hierop is de zorgplicht uit de Wet bodembescherming 
(art 13) en het Besluit bodemkwaliteit (artikel 7) van toepassing. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

- ILT 
15 maart 2018 14:44 

(WVL); 	 - ILT 
(WVL) 

RE afstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 
Memo beantwoording helpdeskvraag niet genormeerde stoffen grondbewijs 
9335-2 III.docx 

donderda 
223 

Hoi 
Ik he mijn gedachten in het bijgevoegde concept gezet. Hopelijk kun je er zo mee uit de voeten. Ik 
kom daarbij tot een wat genuanceerdere conclusie. Mocht je daar nog vragen over hebben dan hoor ik 
het wel. 
Vriendelijke groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

-IIT 
TGG van AN 
donderdag 15 maart 2018 19:04:13 

Beste 
Enkele 	 n hebben wij telefonisch contact gehad over het voegen van de 
gemeente Bunschoten in de zaak tegen ATM. 

Ik heb een andere vraag: 
Afgelopen dinsdag heeft de hoorzitting plaats gevonden voor de bezwaarcommissie 
inzake Waterschap tegen gemeente Bunschoten. 

De bezwaarcommissie heeft nadere toelichting gevraagd van mij inzake de 'schuld van 
het waterschap`. Gezocht wordt naar argumenten om te kunnen stellen dat het 
waterschap had kunnen weten dat ... (zie art 13 Wbb). 

Dit wordt bestreden door de advocaat, omdat er een certificaat bij zat is gehandeld 
conform Bbk, dus kan er geen overtreding Wbb zijn. 

Ik heb van mijn collega 
bijsluiter werd geleverd 
water. 
Helaas is 
Weet u t 

op vakantie en moet ik dit dinsdag aanleveren bij de Commissie. 
ets van dit certificaat? 

begrepen dat tot 2011 deze stof met een soort 
tond dat de TGG niet kon warden toegepast in zoet 

Met vriendeli•ke •roet 



- ILT 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 
Cc: 	 ILT;  
Onderwerp: 	RE: TGG van ATM 
Datum: 	 vrijdag 16 maart 2018 08:37:00 

Geachte 	 / Beste 

Ik ben niet betrokken geweest bij de primaire besluitvorming en behandel momenteel 
het bezwaar. Mijn dossierkennis richt zich dan ook op het bezwaar. Hoe eea is gegaan in 
2011 is mij niet bekend. 

Mijn collega's, 	 , zijn betrokken geweest bij het 
primaire besluit en misschien dat zij hier meer van weten. 

Ik heb mijn collega's in de cc even meegenomen zodat zij kunnen reageren op jou 
vraag. 

Met vr gr 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

(WVL) < 	@rws.nl> 
16 maart 2018 13:11 

- 1LT• 	 - ILT 
(WVL); 	 (WVL) 

RE: afstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 
Memo beantwoordin helpdeskvraag niet genormeerde stoffen grondbewijs 
9335-2 E_opm 	.docx; Memo beantwoording 

i

fideskvraag niet 
genormeerde stoffen grondbewijs 9335- _opm 	(zonder wijzigingen in 
renvooi).docx 

vn da 
226 

Beste 

Dank voor je opmerkingen. 

Naar aanleiding hiervan heb ik nog even met 	 contact opgenomen en de vraagstelling uitgebreid 
met hem besproken.Mp adviseert om het vraagstu in essentie te benaderen vanuit de zorgplicht (art 7 Bbk) 
in combinatie de verg ic ing om betrouwbare gegevens te verstrekken (art 16 Bbk). En pas daarna te kijken 
welke eisen de Rbk stelt aan de erkende kwaliteitsverklaring en de BRL 9335 aan het grondbewijs. 

Ik heb daarom het antwoord nu opgeknipt in drie onderdelen: 
1. Verplichtingen uit het Bbk: de zorgplicht en het leveren van betrouwbare gegevens 
2. Eisen uit de Rbk aan (milieuhygienische en) erkende kwaliteitsverklaringen 
3. Eisen uit de BRL 9335 en protocol 9335-2 aan het grondbewijs 

Ik moet je deels gelijk geven t.a.v. je opmerkingen over de artikelen 3.6.4 en 4.5.1 en heb die tekst dan ook 
aangepast. Wat je opmerking betreft over het grondbewijs, vind ik dat de BRL 9335 wel degelijk een status 
toekent aan het grondbewijs bij een levering van een partij onder het certificaat. 

De wijzigingen in het document heb ik renvooi aangebracht. Het wordt nu wel wat onoverzichtelijk, dus misschien 
is het wat leesbaarder om een versie te gebruiken waarbij alle opmerkingen zijn geaccepteerd. Deze heb ik ook 
bijgevoegd. 

Willen jullie hier weer even naar kijken? 

Met vriendelijke groet, 



Mety elijke groet, 

Ploum or< 

Zoals besproken ter zitting ziet ATM het besluit op het bezwaar graag uiterlijk op 1 mei 
2018 tegemoet. ATM is graag beschikbaar indien u nadere informatie of toelichting 
wenst. 

6 



-  ILT - ILT; 
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- 1 LT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

- ILT 
dinsdag 10 april 2018 15:52 
Postbus IOD Infodesk 

-ILT;`  
RE: Verzoek om inlichtingen en advies: ATM B.V. 

Beste collega, 
Er bestaat vanuit onze vakafdeling HWB geen bezwaar tegen de vernieuwde erkenning nu de naam van ATM is 
gewijzigd. De lopende LOD procedure is hiervoor niet van belang. Communiceren jullie dit richting F3+? 
Met vriendelijke groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag 10 april  201815:37  
Aan: 	 - ILT, 	 ILT 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: Verzoek om inlichtingen en advies: ATM B.V. 
Dag hoeders van dit dossier, 
Zie onderstaande toelichting. Ik denk dat de erkenning verleend kan/moet worden, maar laat het finale oordeel 
graag aan jullie en doe gemakshalve ook maar het verzoek om dat te communiceren met IOD cq B+. 
Groeten, 

Van: Kwalibo [maiito:kwalibo@RWS.nh] 
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 12:07 
Aan: Postbus IOD Infodesk <iod.infodeskOilent.nk 	 - ILT 

- ILT MEM  lienT.nl> 
Onderwerp: Verzoek om inlichtingen en advies: ATM B.V. 
Geachte mevrouw, mijne heren, 
Graag ontvang ik informatie + advies over ATM B.V. 
Zij vragen om wijziging van de erkenningen krachtens het Besluit Bodemkwaliteit voor BRL 7510 en 9335-2. 
Reden voor de aanvraag is de naamswijziging van het bedrijf van Afvalstoffen Terminal Moerdijk naar ATM B.V. 
Aanleiding van onze adviesvraag is het antwoord dat het bedrijf bij vraag 2A geeft. Kunnen we de erkenning 
onder gewijzigde naam voortzetten? 
Zie ook de bijgevoegd de aanvraag met bijlagen, waaronder het uittreksel van de KvK. 
Met vriendelijke groeten, 

11.111111.111~11 
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- ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

(wvij1111.1@rws.nl> 
dinsda 10 a ril 2018 15:48 

- DGRW 
- ILT; 	 ) - ILT; 

(WVL) 
RE: afstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 
Memo beantwoording hel deskvraa niet genormeerde stoffen grondbewijs 
9335-2 versie 2 (met opm. ).docx 

Beste 

Onlangs is er bij onze helpdesk een vraag gesteld door een advocaat over het 
vermelden van aangetoonde niet genormeerde stoffen op het grondbewijs van onder 
de BRL 9335, protocol 9335-2 geleverde thermisch gereinigde grond. Voor de 
beantwoording van deze vraag heb ik - gezien de gevoeligheid van dit dossier en het 
feit dat de ILT bi" deze casus betrokken is- afstemmin ezocht met 
1111 en 	 van de ILT. Ook heb ik collega's 	 en 

etrokken ij e eantwoording. 

Ik stuur je deze email om je hierover te informeren (immers jij bent ook bij dit 
dossier TGG betrokken), maar daarnaast je advies te vragen op één punt waarover 
wij met de ILT van standpunt verschillen. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in bijgaande memo. Bij de beantwoording is 
onderscheid gemaakt tussen drie onderdelen: 

1. Zorgplicht (art 7 Bbk) en het verstrekken van betrouwbare gegevens (art 16 
Bbk) 

2. Eisen die art. 3.6.4 Rbk stelt aan hetgeen op de erkende kwaliteitsverklaring 
vermeld moet worden 

3. Eisen die de BRL 9335 stelt aan hetgeen op het grondbewijs vermeld moet 
worden 

In de memo zie je nog diverse opmerkingen staan van. en van mij. Die illustreren 
dat het antwoord zo eenvoudig nog niet is. Wat het bijvoorbeeld complex maakt is 
dat uit de definitie van erkende kwaliteitsverklaring volgt dat dit het certificaat is dat 
door de CI wordt afgegeven (en dus niet het grondbewijs wat dat wordt juist door de 
certificaathouder afgegeven). Dit terwijl een aantal eisen die art 3.6.4 stellen juist op 
een grondbewijs lijken thuis te horen en minder op een certificaat. De BRL 9335 zelf 
is ook wat tegenstrijdig als het gaat om de status van het grondbewijs. Enerzijds 
wordt gesteld dat zonder grondbewijs er niet onder certificaat is geleverd en is er 
geen sprake van een productcertificaat zoals bedoeld is in het Besluit bodemkwaliteit. 
Anderzijds heeft de BRL ook aan dat het toegestaan is om het grondbewijs 4 weken 
na de levering pas te overleggen. Ik heb geprobeerd om deze tegenstrijdigheid ook in 
het antwoord te laten terugkomen. 

Dan over het punt waarover RWS/Bodem+ en de ILT van mening verschillen. 
Het gaat over de vraag in hoeverre je artikel 16 Bbk (het is verboden een resultaat 
van een werkzaamheid te gebruiken of aan een ander ter beschikking te stellen 



indien hij weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat dit resultaat, gelet op het 
doel waarvoor dit wordt gebruikt, geen betrouwbaar beeld verschaft van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de bodem, grond, 
baggerspecie of bouwstof.) kunt gebruiken indien een certificaathouder BRL 9335 
verzuimt om een toepasser te informeren over de aanwezigheid van niet 
genormeerde stoffen. Ik zou in ons antwoord naar artikel 16 Bbk willen verwijzen. 
111 is van mening dat wij dit beter niet kunnen doen. Zie voor de inhoudelijke 
argumenten onder het kopje 1 (zorgplicht en het verstrekken van gegevens). 

Graag je reactie. Mocht het nodig zijn om hierover van gedachte te wisselen, dan 
moeten we dat even telefonisch doen. Reizen is voor mij helaas nog steeds niet 
mogelijk. 

Met vriendelijke groet, 



- 1LT 

Van: 	 (WVL) 
Verzonden: 	 dinsda 10 a ril 2018 15:48 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 -ILT 
Onderwerp: 
	

RE: a stemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 
Bijlagen: 	 Memo beantwoording hei deskvraa niet genormeerde stoffen grondbewijs 

9335-2 versie 2 (met opm. 	).docx 

Beste  ui  en 

heeft helaas nog geen tijd gehad om te reageren, maar wel mij het advies te geven om de memo 
ver er aan te passen. 

Dat heb ik gedaan. Ik heb daarbij geprobeerd tegemoet te komen aan een aantal opmerkingen over de status van 
het grondbewijs door nog wat extra citaten toe te voegen bij onderdeel 3 (bijvoorbeeld over de mogelijkheid deze 
na levering te overhandigen). Deze citaten laten zien dat de BRL wat tegenstrijdig is als het gaat om het 
grondbewijs, Bij onderdeel 2 is de uitkomst dat de eisen enkel gelden voor het certificaat en dus niet voor het 
grondbewijs. Bij onderdeel 1 heb ik tekst geschrapt uit de alinea over de zorgplicht. Echter over artikel 16 blijven 
we van menin verschillen. Het li kt me daarom goed om op dit punt advies te vragen aan 	. Zo ie zo was 
het volgens 	goed om 	over de vraag en onze antwoorden te informeren. 

Ik stuur de aangepaste memo (met onze opmerkingen erin) door aan 

Met vriendelijke groet, 

- ILT 
Verzon en: ins• ag april 

CC: 	 ■ 	- ILT 
Aan: 	 WVL 

On erwerp: : a emming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 

Ha 

Goed om even te weten. Dank voor de info. 

Groet, 

Van: 	 (WVL) 
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 10:13 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
Onderwerp: RE: afstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 

Hoi  Ei, 
Ik heb 	om advies gevraagd. Ik wacht nog op zijn reactie. Vandaar. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: ins a april 
Aan: 	 (WVL) 

1 

Van: 



CC: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: arstemming over vraag grondbewijs BRL 9335 thermisch gereinigde grond 

Hoi 

Het is al weer even geleden dat we elkaar via de mail spraken over dit onderwerp, Ben je nog wat verder 
gekomen met het antwoord op de onderstaande vraag. Ik hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 
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- ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

-ILT 
maan a 16 a ri 2018 14:09 

- ILT; 	 - ILT• 	 - ILT 
- ILT; 	 - ILT; 	 - ILT 

FW: Ter Info, nota minister TGG 9 april 2018 
IENW BSK-2018 80044 01. nota minister TGG 9 april 2018.docx 

t.i. 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 (BS) [mailto 	@rws.nl] 
Verzonden: maandag 16 april 2018 12:19 
Aan: 	 - DGRW 	@minienm.nl>; 	 - ILT 
CC: 	 (CD) 	 @rws.nl> 
Onderwerp: Ter Info, nota minister TGG 9 april 2018 

Hallo 

Ter info de definitieve nota die RWS vorige week naar M en STAS heeft gezonden. 

Via DBO hebben we vandaag bericht gehad dat de nota gezien is, daarbij 1 vraag (vd STAS) ontvangen: wat is naar 
verwachting de reactie van bewoners, heeft RWS maatregelen die acuut genomen kunnen worden mochten 
resultaten daartoe de komende tijd aanleiding geven? 

Met Zee en Delta overleg ik even voor het antwoord op deze vraag. 

Met vriendelijke groet, 

1 



@Vallei- 

243 

Van: 	 111111111111111151.1 
Aan: 	 isisei .z..11.1; 	.z..1.1 
Onderwerp: 	FW: Herziene LOD ATM 
Datum: 	maandag 16 april 2018 13:19:36 
Bijlagen: 	Herziening lasten onder dwangsom ATM pdf 

Heren, 

De herziene LOD heb ik op 13 februari 2018 ook gestuurd naar 
contactpersoon bij Vallei en Veluwe. Bijgaand de mail. 

Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 12:45 
Aan: 
	

@rudutrecht.nl>; 
Veiuwe.nl> 
Onderwerp: Herziene LOD ATM 

Beste 

Bijgaand ter informatie de herziene LOD die wij gisteren naar ATM hebben gestuurd. De 
bezwaarprocedure zal verder worden vervolgd. 

Met vriendelijke groet, 
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> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

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

Datum 	12 februari 2018 
Betreft 	Herzien lasten onder dwangsom 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

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

Ons kenmerk 
138503 

Uw kenmerk 
53817049 ATM / Milieu ILT 

Geachte heer/mevrouw, 

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

Besluit: 

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

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

augustus 2017 te verlengen. 

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

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

De last houdt in dat ATM, binnen 1 jaar na 29 augustus 2017, de overtreding 
van artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit, in samenhang gelezen met 
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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. 

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,-. 

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 
Postbus 16191 
2500 DO Den Haag 
www.ilent.ni  

Contactpersoon 
Meld- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

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

	
12 februari 2018 

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

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

Motivering: 

Algemeen 

Zoals hiervoor is aangegeven zijn op 29 augustus 2017 door de ILT aan ATM een 
viertal lasten onder dwangsom opgelegd. Tegen dit besluit is door ATM bezwaar 
ingediend en tevens een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 16 oktober 2017 heeft 
de voorzieningenrechter het verzoek van ATM behandeld. De voorzieningenrechter 
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heeft bij de behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening partijen 
nadrukkelijk verzocht met elkaar over de opgelegde dwangsommen in gesprek te 
gaan. De ILT heeft vervolgens ter zitting aangegeven de begunstigingstermijnen 
van de lasten 1 en 4 te verlengen tot na de beslissing op het ingediende bezwaar 
tegen de opgelegde dwangsommen. ATM heeft ter zitting, op basis van deze 
toezegging, de voorlopige voorziening ingetrokken. Daarmee is ruimte ontstaan 
om de informele procedure te starten en met elkaar in overleg te treden over de 
opgelegde dwangsommen. Op 6 november 2017 'heeft een informeel overleg 
plaatsgevonden. 

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

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

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

Intrekken last I 

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

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

Inspectie Leeromgeving en 
Transport 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 
Postbus 16191 
2500 80 Den Haag 

Contactpersoon 
Meld- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

Datum 
12 februari 2018 
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Vorming opslag,- en productieclusters. 
Uit de toelichting op 6 november en de nader verstrekte informatie van 29 
december wordt duidelijk dat na de eindacceptatie de (aanleveringen van) partijen 
te reinigen verontreinigde grond direct fysiek worden toegevoegd aan een 
bestaand productiecluster. ATM onderscheidt 2 productieclusters: Cluster A (4./-
90 %) betreft grond die op basis van de aanwezige gehalten aan zware metalen 
reinigbaar is tot "klasse Industrie" en cluster B (+1- 10%) grond die niet 
reinigbaar is tot "Klasse Industrie". De lasten zoals die zijn geformuleerd hebben 
betrekking op het reinigingsproces van grond dat behoort tot cluster A. 

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

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

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

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

Last 1 uit de last onder dwangsom van 29 augustus 2017 kan om de voornoemde 
redenen worden ingetrokken. 

Inspectie Leeromgeving en 
Transport 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 
www.iient.nl  

Contactpersoon 
Meid- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

Datum 
12 februari 2018 
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Wijzigen last 2 (toevoegen van stof uit stoffilter) 

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

ATM heeft toegelicht dat het stof uit de stoffilters dat via de ploegschaarmixer aan 
de gereinigde grond wordt toegevoegd uit de fijne fractie van de grond bestaat 
(orde grootte 20-300/0 van de totale hoeveelheid grond die door de gloeitrommel 
wordt geleid). De hoeveelheid "stof" is afhankelijk van de onderdruk In de 
gioeitrommel. ATM heeft in dit kader gewezen op voetnoot 3 van tabel 1 van 
protocol 7510 waarmee in de visie van ATM wordt beoogd terugvoer van dit "stof" 
in de thermisch gereinigde grond mogelijk te maken. 

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

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

Zoals terecht aangegeven door ATM is in paragraaf 6.3,4 in tabel 1 een voetnoot 
opgenomen die aangeeft dat de fijne fractie teruggevoerd mag worden bij de 
gereinigde grond. In het protocol is geen nadere definitie of duiding opgenomen 
van de fijne fractie. Hoewel het terugbrengen van het stof uit de naverbrander en 
het ESP op gespannen voet lijkt te staan met het uitgangspunt van paragraaf 
6.8.1 om rest- en eindproducten gescheiden te houden, kan de ILT zich, met de 
nadere uitleg van ATM, thans vinden in de interpretatie dat de voornoemde 
voetnoot het mogelijk maakt het stof uit de naverbrander en het ESP terug te 
voeren in de thermisch gereinigde grond. Daarmee komt het onderdeel van last 2, 
dat ziet op de terugvoer van het stof uit de naverbrander en het ESP te vervallen. 
Last 2 heeft daarmee alleen betrekking op de terugvoer van het waswater van de 
rookgasreiniging in de thermisch gereinigde grond. De gewijzigde last wordt thans 
aangeduid als last A. 

Wijzigen last 3 

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

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 
Meld- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

Datum 
12 februari 2018 
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Aanpassen last 4 

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

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

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

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

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

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

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 
Postbus 16191 
2500 80 Den Haag 
www.ilent,n1 

Contactpersoon 
Meld- en informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

Datum 
12 februari 2018 
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Tevens dient te worden opgemerkt dat er op dit moment bij een toepassing in 
Perkpolder onderzoek wordt gedaan naar de milieugevolgen van de toepassing van 
thermisch gereinigde grond. En op de locatie "Plas van Heenvliet", waar met de 
,wetenschap van de geconstateerde problemen bij Bunschoten, recent thermisch 
gereinigde grond is toegepast, worden de effecten gemonitoord. 

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

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 
www.lient.n1 

Contactpersoon 
Meld- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

Datum 
12 februari 2018 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 
Namens deze, 
DE INSPECTEUI ILT/WATER, PRODUCTEN EN STOFFEN 

Bezwaar 
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening, 
ingaande de dag na verzending van deze brief, bezwaar indienen. Het bezwaar 
moet minimaal bevatten: 
• naam en adres indiener 

• dagtekening 
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
• gronden van het bezwaar 
• uw handtekening 

Het bezwaar kan onder vermelding van 'bezwaar' en het kenmerk van deze brief 
gestuurd worden naar het volgende adres: 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 
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ATM voegt daaraan toe dat de verplichting tot intrekking van de productcertificaten tot 
schadeclaims van een dusdanige omvang kan leiden dat dit de continuiteit van het bedrijf in gevaar 
kan brengen. Dit, terwijl het concrete belang bij intrekking en informeren van de afnemers niet 
duidelijk is. Gelet op deze belangen stelt ATM de vraag waarom in elk geval niet met last 4 kan 
worden gewacht tot lasten 1 en 2 onherroepelijk rechtmatig zijn bevonden. 

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

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

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



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

(Dirkzwagerl  namens 

illa 	

(Dirkzwage_r1  
.z_11.1 

uw 	• ffl 138503 - Waterschap Vallei en Veluwe/12R (5051382) 
woensdag 18 april 2018 11:53:32 
brief aan ILT mbt reactie ATM 18-04-2018,pdf 

Geachte 

Namens 	 stuur ik u hierbij per mail een kopie van de brief die vandaag per post aan u 
is toegestuurd (*). 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

WIM 

Diselaimer 
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien It 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 Dirlczwager 
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 irk 
tekstformaat  of dovvnloaden als PDF-bestand. 
This communication contains confidential inforniation and is intended only for use by the addressee. If you are 
not the intended recipient of this communication, please infcnin us immediately and destroy this 
communication. Dirkzwager advocaten & notarissen is the trade name of Dirkzvvager advocaten & notarissen 
N.V., having its registered offices in Arnhem and registered with the trade register under no. 09155757. All our 
services and other work are carried out under au agreement of instruction ("overeenkomst van opdracht") with 
Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. which agreement is subject to the General Conditions and contain a 
litnitation of liability. You can read these General Conditions on ourwebsite in text format  or download thein aC 
a  PDF file. 



Datum 
Van 
Inzake 
Uw referentie 
Dossiernummer 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

Waterschap Vallei en VeluwerVZR 
138503 

244a 

Dirkzwager 
advocaten & notarissen 

Postbus 111 
6800 AC Arnhem 
Velperweg 1 
682413Z Arnhem 
T -f31 (0)88 2424 100 
F +31 (0)88 2424 111 
www.dirkzwagerml 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Water, producten en stoffen 

T.a.v. 
Postbus 16191 
2500 BD DEN HAAG 

Vooraf per mail: al I 

Geachte ~111111, 

Tijdens de hoorzitting van 29 maart jl. heeft de advocaat van ATM N.V. van u tot en met 6 april de 
tijd gekregen om te reageren op het pleidooi van ondergetekende met betrekking tot de 
zorgvuldigheidsnorm als grondslag voor een bestuursdwangaanschrijving. Die termijn is inmiddels 
meer dan een week geleden verstreken. 

Wilt u mij laten weten of de raadsman van ATM heeft gereageerd en wilt u mij in dat geval een 
afschrift van die reactie toezenden? 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

aloolooDirkzwa er advocaten & notarissen N.V. 

Dokzwager advocaten & notarissen te de handelsnaam van Dokzwager advocaten & notarissen kv. statutair gevestgd to Arnhem en ingesche..-~ in het handelsregister 
onder nr. MI 55157, Alle diensten en (andere) opdrachten worden venicht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met Dirkzwager advocaten & notarissen N.V 
Daarop zijn de aan de ommezijde vermelde Algemene Voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn hij de griffie van de rechtbank M Arr.hern en op verzoek kosteloos 
werden toegezonden, en waarin ordermeer een beperking van de aanspraliellyMeid is opger,otiren. 
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Van: 	 - ILT 

Aan: 	 - ILT 

Onderwerp: 	FW: Uw kenmerk: 138503 - Waterschap Vallei en Veluwe/VZR (5051382) • 
Datum: 	woensdag 18 april 2018 14:11:00 
Bijlagen: 	Brief aan ILT rnbt reactie ATM 18-04-2018.odf 

Hoi 

Deze brief heeft 	gestuurd en zij vragen naar de reactie van de ATM. 

ATM heeft daarentegen (in de reactie, de brief) nadrukkelijk verzocht om de brief niet te delen 
met het waterschap. 

Nu de juridische vraag?? 

Heeft het waterschap het recht om de brief van ATM te ontvangen (m.a.w. mogen wij ze de 
brief geven?) 

Kan jij hier antwoord op geven? 

Met vr gr 



Van: 
Aan: 
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	A 	T - ief waterschap aan ILT 
Datum: 	woensdag 18 april 2018 15:53:36 
Bijlagen: 	Irgagggetljpg 

10~p. 
~OM 
imalle004-Pnq 
~Pa 
~Pa 
scar24288220180418115414.pdf 

Geachte confrère, 

Vriendelijk dank voor het doorzenden van uw brief aan ILT. 

Ter informatie: ATM heeft op 6 april een brief aan 1LT verzonden met (onder meer) een schriftelijke 
reactie op uw pleidooi. 

ATM heeft er in haar brief op gewezen dat (de inhoud van) deze brief uitsluitend met het Waterschap 
mag worden gedeeld indien ILT vaststelt dat het Waterschap kwalificeert 
als belanghebbende. Gelet op artikel 7:4 Awb hebben uitsluitend belanghebbenden inzage in de op de 
zaak betrekking hebbende stukken. 

ATM gaat er dan ook vanuit dat het Waterschap uitsluitend een afschrift van de brief d.d. 6 april 
ontvangt als/nadat is vastgesteld dat het Waterschap kwalificeert als belanghebbende. 

Ik kopieer 
	

in, met het verzoek mij te berichten als ILT dit anders ziet. 

Met vriendelijke groet/ Kind regards, 



From: 	 (Dirkzwager) 
Sent: woensdag 18 april 2018 11:52 
To: 
Subject: FW: Briefje aan ILT 

Geachte Confrère, 

Hierbij zend ik u een scan van mijn briefje van zojuist aan 	 van de ILT. 

Vriendelijke groet, 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 EIMPILT 
Onderwerp: 	FW: ATM/ILT - brief waterschap aan ILT 
Datum: 	 donderdag 19 april 2018 09:22:00 
Bijlagen: 	 image001,ion 

imacie002.104 
imaae003.1o4 
imacie004.0nci 
imacle005.itxt 
imacie006.1act 
Scan24288220180418115414.Ddf 

Zie onderstaande bericht! 

Het spel is op de wagen!:) 

Dinsdag verder bespreken. 

Gr 

Van: 	 @ploum.nl] 
Verzonden: woensdag 18 april 2018 15:54 
Aan: 	 (Dirkzwager)' 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: ATM/ILT - brief waterschap aan ILT 

Geachte confrère, 

Vriendelijk dank voor het doorzenden van uw brief aan ILT. 

Ter informatie: ATM heeft op 6 april een brief aan ILT verzonden met (onder meer) een schriftelijke 
reactie op uw pleidooi. 

ATM heeft er in haar brief op gewezen dat (de inhoud van) deze brief uitsluitend met het Waterschap 
mag worden gedeeld indien ILT vaststelt dat het Waterschap kwalificeert 
als belanghebbende. Gelet op artikel 7:4 Awb hebben uitsluitend belanghebbenden inzage in de op de 
zaak betrekking hebbende stukken. 

ATM gaat er dan ook vanuit dat het Waterschap uitsluitend een afschrift van de brief d.d. 6 april 
ontvangt als/nadat is vastgesteld dat het Waterschap kwalificeert als belanghebbende. 

Ik kopieer 	 in, met het verzoek mij te berichten als ILT dit anders ziet. 

Met vriendelijke groet / Kind regards, 



From: 
Sent: woensdag 18 april 2018 11:52 
To: 
Subject: FW: Briefje aan ILT 

dirkzwager.nl] 

Geachte Confrère, 

Hierbij zend ik u een scan van mijn briefje van zojuist aan 

Vriendelijke groet, 

van de ILT. 

Disclaimer 
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(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 tekstformaat of dowuloaden als PDF-bestand. 
This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you are not the 
intended recipient of this communication, please inform us inunediately and destroy this communication. 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 under no. 09155757. All our services and other work are carried out 
under 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 cm read these General 
Conditions on our website iiI teat format or download theet as a PDF file. 



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 zijn om kennis te nemen van de informa ie 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.ploum.nl. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid. 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 genera! terms and conditions apply to all services performed by Ploum. These 
can be accessed, printed and downloaded via our website www.oloum.nt. The genera! terms and conditions contain a limitation of liability. 
Ploum is registered in the Trade Register under number 24466720. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

• 1611=11-1  
RE: Verslag hoorcommissie ATM 
maandag 23 april 2018 09:54:41 

Dank voor de reactie... 

We wachten af. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 23 april 2018 9:18 
Aan: 	 @Vallei-Veluwe.nl> 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Verslag hoorcommissie ATM 

Hoi 

Het verslag van de hoorzitting zal een zakelijke samenvatting zijn die In het besluit (beslissing 
op bezwaar) zal worden opgenomen. 

Ik kan daardoor op dit moment het verslag van de hoorzitting dus nog niet sturen. 

Wanneer het besluit is afgerond zal het waterschap een afschrift krijgen. Hierbij hoop ik je 
voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vr gr 

Van: 	 @Vallei-Veluwe.ni]  
Verzonden: donderdag 19 april 2018 15:58 
Aan: 	 -11T 
Onderwerp: Verslag hoorcommissie ATM 

Hallo  g. 

Mag ik van jou het verslag van de hoorcommissie ontvangen? 

Hoor het graag. 

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. 

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd_ Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen_ De Staat aanvaardt geen 
aarisprakeljkheid 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 Mis message was sent to you 
by mistake, you are requesled to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resultillg from the risks inherent in the  electronic transmission of messages.  

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

ATM 
dinsdag 24 april 2018 15:00:02 

Geachte 

Ik belde u zojuist namens ATM B.V. om te horen wanneer het besluit op bezwaar wordt 
verwacht. Kimt ti mij svp terugbellen? 

Dank! 

VriomelPliiIrP ermPt 
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Van: 	 ILT 
Aan: 
Onderwerp: 	Iffillironderdwangsom ATM 
Datum: 	maandag 7 mei 201811:06:00 
Bijlagen: 	grief aan II T 07-05-7018 tnen.nden rapport  

Nader bodemrapport april 7018.prif 

HOI 

Deze brief en de rapportage zijn mij vorige week toegezonden. Jij deze niet ontvangen (althans 
geen CC). 

Het WS vraagt om nieuwe informatie, verkregen over de toepassing in de Westdijk, 
nadrukkelijk mee te nemen in de bezwaarprocedure. Als het niet meer meegewogen kan 
worden vraagt het WS nieuw onderzoek op te starten. 

Wat vindt jij hier van? Kunnen we eea nog meenemen (naar mijn mening niet) of moeten we 
deze informatie "intern doorgeven" aan de behandelaars van het primaire besluit?? 

En zullen we dit communiceren aan de advocaat van het Waterschap? 

Met vr gr 

Van: 	 (Dirkzwager) 
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 16:23 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: last onder dwangsom ATM 

Geachte 

Namens waterschap Vallei en Veluwe vraag ik uw aandacht voor de bijgaande brief en het 
bijgaande bodemrapport. 

Vriendelijke groet, 

Disdalmer 
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als riet-
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  
tekstformaat  of downloaden als PDF-bestand. 
This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you are 
not the intended recipient of this communication, please inform us immediately and destroy this 
communication. 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 under no. 09155757. All our 
services and other work are can•ied out under 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 our website in teat format  or download them as 
a PDF file. 



PloumorC 

Hoorzitting ILT 
Kenmerk ILT: 138503 
Datum: 29 maart 2018 
Tijdstip: 13.00 uur 

PLEITAANTEKENINGEN  
tnt. 11.11511 

inzake: 

het bezwaar van  ATM B.V.,  hierna: "ATM", 

tegen: 

het besluit van de Inspecteur KT, Water,  
Producten en Stoffen namens de Staatssecretaris 
van IBM ("ILT") van 29 augustus 2017 waarin aan 
ATM een last onder dwangsom is opgelegd 
vanwege het (vermeend) overtreden van de 
artikel 16 en 18 van het Besluit bodemkwaliteit, 
zoals gewijzigd bij besluiten d.d. 4 september 
2017, 25 september 2017, 17 oktober 2017 en 12 
februari 2018 (het "bestreden besluit"). 

Geachte 

Inleiding 
1. Aan ATM zijn op dit moment nog drie lasten onder dwangsom opgelegd omdat de wijze 

waarop zij verontreinigde grond reinigt In strijd zou zijn met het Besluit bodemkwaliteit en de 
onderliggende normdocumenten. 

2. Het reinigingsproces van ATM voldoet echter aan zowel het Besluit bodemkwaliteit als de 
onderliggende normdocumenten. Het zand wordt sinds 2011 bevochtigd en gekoeld met de 
waterige fractie van de rookgasreiniging. Dat heeft nooit tot noemenswaardige problemen 

1 



Beroep 
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan 
tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het bekend is 
gemaakt beroep worden ingesteld. Het beroep dient te worden 
Ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste de 
volgende gegevens bevatten: 
naam en adres van de indiener; 
de dagtekening van het beroepschrift; 
een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht; de gronden van het beroep. 
Bij het beroep wordt zo mogelijk een afschrift van dit besluit overgelegd. 

Voorlopige voorziening 
Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA te 's- Gravenhage verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen indien - gelet op de betrokken belangen -
onverwijlde spoed dat vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van 
het beroepschrift te worden overgelegd. 

Ik wijs u erop dat noch het indienen van een beroepschrift, noch het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening de werking van 
deze beslissing schorst. 

Griffierechten 
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor het indienen 
van een verzoek om voorlopige voorziening is de indiener 
griffierechten verschuldigd. Na indiening van een beroepschrift of het 
verzoek om voorlopige voorziening ontvangt de indiener een verzoek 
tot betaling van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
1 Juni 2018 

Ons kenmerk 
138503 
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daarmee in overeenstemming handelt. ATM had dan ook moeten weten dat het 
niet conform de normdocumenten handelen, leidt tot een onbetrouwbaar 
certificaat. 

Het bezwaar is op dit punt ongegrond. 

Begunstigingstermijn 
De formele procedure heeft enige tijd stilgelegen, omdat ATM en de ILT, na de 
zitting van de voorzieningenrechter, informeel overleg hebben gevoerd. Het 
informeel overleg heeft enkele maanden in beslag genomen. Gezien het 
voorstaande zal de begunstigingstermijn voor last A en B worden verlengd met de 
duur dat het infomeel overleg heeft geduurd (5 maanden). 

Algemeen 

Kostenvergoeding 
Uit artikel 7:15, lid 2, Awb volgt dat de kosten die in verband met het bezwaar 
worden gemaakt, uitsluitend vergoed warden voor zover het bestreden besluit 
wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Het 
gaat daarbij om kosten van een professionele rechtshulpverlener. 
Aangezien het bestreden besluit niet wordt herroepen noch is gebleken van een 
aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid, wordt uw verzoek om 
vergoeding van de gemaakte kosten afgewezen. 

Nadere Informatie 
Voor uitgebreide informatie over de verplichtingen van het Besluit bodemkwaliteit 
verwijs ik u naar "http://www.rwsteefomgeving.ni/organisatie/bodemplus" 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
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Last C 

Afnemer informeren over onbetrouwbaarheid van certificaten bij reeds geleverde 
partijen. 

Kort samengevat houdt last C in dat ATM haar afnemers, de gebruikers van het 
productcertificaat, moet Informeren dat het certificaat onbetrouwbaar is. 

In navolging van het bezwaar heeft ILT in haar (hernieuwde last) van 12 februari 
2018, de begunstigingstermijn aangepast tot 6 weken nadat Last A onherroepelijk 
is geworden. Dit om tegemoet te komen aan het onderdeel van het bezwaar 
waarin ATM heeft aangegeven, gezien de eventuele aansprakelijkheidsstellingen, 
de begunstigingstermijn te verlengen totdat vaststaat dat het certificaat 
onbetrouwbaar is. 

ATM stelt dat de last niet strekt tot het wegnemen van de gevolgen van de 
overtreding omdat er geen sprake is van nadelige gevolgen die dienen te worden 
weggenomen. En dat er geen onbetrouwbaar certificaat is omdat "k-waarde" al 
jaren zeer constant is. 

Daarnaast stelt ATM dat de ILT niet beargumenteerd welk redelijk belang er is om 
de afnemers te informeren. En de ILT geeft aan dat met de last wordt voorkomen 
dat afnemers onbetrouwbare certificaten ten grondslag leggen aan een 
toepassingsmelding, artikel 42, van het Bbk. De ILT geeft niet aan op welke 
punten de certificaten onbetrouwbaar zijn en geeft ook niet aan waarom een 
nieuw certificaat (milieu hygiënische verklaring) het "probleem" kunnen oplossen 
met een nieuwe milieu hygiënische verklaring. ATM geeft aan dat niet vaststaat 
dat ATM wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat het certificaat geen 
betrouwbaar beeld geeft. Dit ook mede omdat de provincie en de certificerende 
instelling de werkwijze van ATM hebben goedgekeurd. 

De ILT heeft vastgesteld dat ATM de grond niet heeft gereinigd conform de 
betreffende normdocumenten. Dat gegeven leidt tot de conclusie dat er sprake is 
van een onbetrouwbaar resultaat van de aangewezen werkzaamheid, in casu een 
onbetrouwbare erkende milieukwaliteitsverklaring. Een onbetrouwbare erkende 
milieukwaliteitsverklaring mag op grond van artikel 16 Bbk niet gebruikt worden 
als milieuhygiënische verklaring. Toepassers/afnemers dienen daarom te worden 
geïnformeerd dat de onbetrouwbare milieuhygiënische verklaring niet kan worden 
gebruikt ter onderbouwing van de kwaliteit c.q. kan dienen als een 
milieuhygiënische verklaring. De afnemer kan dan een keuze maken of men een 
nieuwe milieuhygiënische verklaring aan de melding toevoegt of dat men de TGG 
niet gebruikt in de betreffende toepassing. Bij reeds toegepast materiaal dient 
men te overwegen of het toegepaste materiaal nader onderzocht dient te worden. 
Wanneer men (ten onrechte) uitgaat van een betrouwbaar certificaat zal men In 
de praktijk, achteraf na de toepassing, geen onderzoek doen naar de toegepaste 
bouwstoffen. Eventueel nadelige (milieu) gevolgen zullen dan niet of op een laat 
moment pas worden ondervonden. Nu geconcludeerd wordt dat het een 
onbetrouwbaar certificaat is kan de afnemer zich er van vergewissen of er 
nadelige (milieu) gevolgen zijn. 

Een onderdeel van artikel 16 Bbk is het "resultaat van een werkzaamheid te 
gebruiken of aan een ander ter beschikking te stellen". Het herroepen van dit 
resultaat, de onbetrouwbare milieuhygiënische verklaring in casu het certificaat, 
leidt tot het opheffen van de gevolgen van de overtreding. 

Van ATM, zijnde een gerenommeerde en professionele markpartlj, mag worden 
verwacht dat zij de wet- en regelgeving, waaronder de jurisprudentie, kent en 
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De grammaticale interpretatie leidt uiteindelijk tot de conclusie dat de waterige 
fractie afkomstig van de gaswasser (waswater spul), vrijkomend uit de 
rookgasreinigingsinstallatie, gezien dient te worden als rookgasreinigingsresidu. 

Het bezwaar is op dit punt ongegrond. 

Samenhang omgevingsvergunning en protocol 7510 

Het feit dat toevoeging van het waswater Is vergund maakt dit overigens niet 
anders. Voorts moet worden gewezen op paragraaf 1.3 Hiërarchie in voorschriften 
van de BRL 7500. 

In deze paragraaf wordt vermeld dat wanneer de BRL strijdig Is met de 
vergunning de vergunningvoorschriften voorgaan voor zover het strengere eisen 
betreft. De bewerker, in casu ATM, dient dit zelf afdoende vast te stellen en 
hiermee rekening te houden. Ten tijde van de vergunningprocedure zijn er geen 
voorschriften opgenomen voor het aanpassen van de installatie (toevoegen van de 
"waterige fractie uit de gaswasser" aan de TGG). In dit geval is er geen sprake 
van strengere voorschriften uit de milieuvergunning en dient het protocol te 
worden aangehouden. 

Het bezwaar is op dit punt ongegrond 

Last 8 

Stoppen met levering onder certificaat 

ATM geeft primair aan dat er geen overtreding is van het normdocument en dat er 
geen overtreding van artikel 18 van het Bbk is begaan. Onder Last A is de 
conclusie getrokken dat er sprake is van een overtreding van artikel 18 Bbk en 
gemakshalve wordt hier naar verwezen. 

ATM stelt dat wanneer artikel 18 wordt overtreden dit niet per definitie leidt tot 
een onbetrouwbaar certificaat. De ILT verwijst volgens ATM onterecht naar de 
toelichting van artikel 9 (thans artikel 16 Bbk). ATM vindt dat de 1LT de 
tekstpassage, de toelichting, onjuist interpreteert. Hierin wordt beschreven dat 
een resultaat van een werkzaamheid wel betrouwbaar is als conform de 
vastgestelde protocollen is gehandeld. 

Ik concludeer uit de tekstpassage dat, wanneer er niet conform de 
normdocumenten is gewerkt, er geen sprake kan zijn van een betrouwbaar 
certificaat. 

De uitspraak van, 07-08-2013 met kenmerk 201206344/1/A4 van de Raad van 
State ondersteunt de voorgaande redenatie. 

Daarnaast is de overtreding van artikel 18, het niet gescheiden houden van het 
rookgasreinigingsresidu c.q. het toevoegen van het residu aan de TGG, een 
evidente overtreding van artikel 18 die gevolgen heeft voor het eindproduct. De 
stoffen (verontreinigende parameters) die in de gaswasser uit de rookgassen 
worden gezuiverd, worden weer aan de TGG gevoegd. De ILT heeft overigens 
geen onderzoek verricht naar de mate van verontreiniging van het residu van de 
gaswasser. Een afwijking van het normdocument, overtreding artikel 18, leidt 
namelijk op zichzelf al tot een onbetrouwbaar certificaat. 

Het bezwaar is op dit punt ongegrond. 
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Aangezien uit de wet systematische interpretatie geen eensluidend oordeel komt 
of het onderhavige waswater spul gezien kan worden als rookgasreinigingsresidu 
Is tevens teruggegrepen op een grammaticale interpretatie. 

Alle rookgassen die worden gereinigd op het terrein van ATM worden geleid door 
de rookgasreiniginginstallatie (zie principeschema TRI) van ATM. De 
rookgasreiniging van ATM bestaat uit een aaneenschakeling van 
reinigingstechnieken. De rookgassen worden In de reinigingstrommel gebracht 
waarna het rookgas de volgende reinigingstechnieken ondergaat. Het rookgas 
gaat door de naverbrander, een elektrostatisch filter, 1,te  en 2de wasser, scrubber, 
demister (druppelvanger), 4de wasser en een druppelvanger waarna de lucht 
wordt geëmitteerd. De gaswassers zijn een integraal onderdeel van de 
rookgasreiniging. 

Het basis principe van een gaswasser is dat een wasvloeistof in contact wordt 
gebracht met de te wassen (rook) gassen of lucht. De wasvloeistof haalt door 
middel van adsorptie of een chemische reactie bepaalde stoffen uit de luchtstroom 
of gassen. Enerzijds wordt er water gesuppleerd (toegevoegd) aan de gaswasser 
en anderzijds wordt de "gebruikte" wasvloeistof als spuiwater afgevoerd. Het 
spuiwater bevat de stoffen die door de gaswasser zijn verwijderd uit de 
luchtstroom cq (rook) gassen. De gaswasser bij ATM werkt, gezien het 
"principeschema TRI, conform dit beschreven basisprincipe van een gaswasser. De 
wasvloeistof is in dit geval water afkomstig uit het Hollands Diep. 

De gaswasser van ATM is een (onderdeel) van het proces om de rookgassen te 
zuiveren van verontreinigingen. Ten tijde van de procedure is niet aangegeven dat 
de zuivering van de rookgassen door de gaswasser niet of onvoldoende effectief 
zijn. Het is dus meer dan aannemelijk dat verontreinigingen opgenomen zijn in het 
water dat is gebruikt in de gaswasser. Wanneer dit niet het geval zou zijn, is de 
gaswasser een overbodige stap zijn In het proces. 

De naast de gereinigde gassen vrijkomende stromen zijn feitelijk restproducten 
die ontstaan ten behoeve van de reiniging van de rookgassen als onderdeel van 
de thermische reiniging. Meer concreet houdt dit in dat deze restproducten 
"overblijfselen" zijn in het proces om te komen tot voldoende gereinigde 
rookgassen. De restproducten (stof, waswater spui.......) worden niet gemaakt met 
het doel om te worden ingezet in het proces tot reiniging van de verontreinigde 
grond. (Het spuiwater (uit de gaswasser) wordt niet specifiek gemaakt om de TGG 
te koelen) 

Deze restproducten kunnen worden bestempeld als het residu van de 
rookgasreiniging. In het algemeen taalgebruik en in de Dikke Van Dale wordt 
residu namelijk beschreven als een "overblijfsel, met name na een chemisch 
proces". Het waswater spui van de rookgasreiniging voldoet aan deze definitie. 

Concluderend is het waswater spui zoals aangegeven op het "principeschema TRI" 
een van de residuen van de rookgasreiniging en dit kan op grond van paragraaf 
6.8.1. van protocol 7510 dus niet bij de thermisch gereinigde grond worden 
gevoegd. 

Uw certificerende instelling (SGS) ondersteunt in het verslag (ingebracht als 
bijlage 2 van het aanvullend bezwaarschrift) van 29 september 2017, met 
projectnummer C002360, het standpunt dat het waswater spui, gezien kan 
worden als residu. Ten tijde van de beoordeling (pagina 9) wordt namelijk 
aangegeven bij de beoordeling van de BRL 7500, paragraaf 2.6, "Afvoer van 
residuen van bewerking" dat het waswater van de gaswasser wordt gebruikt voor 
de noodzakelijke koeling van de grond. 
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niet voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke 
afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het LAP. Niet 
uitgesloten kan worden dat ook de omgevingsvergunning van ATM wordt 
geactualiseerd. 

Daarnaast is in de laatste versie van het protocol, (versie 5.0/C4-5, 1 februari 
2018) die is vastgesteld in de CCvD van het SIKB, in paragraaf 6.8.1 en 6.8.2 
vermeld dat de certificaathouder de vrijkomende eind- en reststromen dient te 
benoemen. Onder deze eind- en reststromen wordt ook rookgasreinigingsresidu 
genoemd in het protocol. 
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En er wordt beschreven dat de genoemde soorten eind- en restproducten 
gescheiden worden opgevangen en dat de opslag plaatsvindt naar aard van de 
bestemming. Dit betekent dat de genoemde stof stromen, behoudens reststromen 
die een zelfde eindbestemming hebben, naar productsoort gescheiden dienen te 
worden opgeslagen. 

De vergunningvoorschriften en de nieuwe versie van het protocol zullen op zichzelf 
genomen dus niet leiden tot nieuwe inzichten omtrent de opslag van 
rookgasreinigingsresidu en ook in die zin is er geen concreet zicht op legalisatie. 

Nu er geen sprake is van concreet zicht op legalisatie is de in bezwaar onder 
voorwaarde van de aanwezigheid van concreet zicht op legalisatie aangevoerde 
strijd met het evenredigheidsbeginsel dan ook niet aan de orde. 

Het bezwaar is op dit punt ongegrond. 

Het waswater is geen rookgasrelnigingsresidu 

In het bezwaar wordt namens ATM aangegeven dat er geen sprake is van 
rookgasreiningingsresidu maar dat er sprake is van een waterige fractie. De term 
rookgasreinigingsresidu wordt niet gedefinieerd in het SIKB Protocol 7510. 

In het bezwaar geeft u namens uw cliënt aan dat deze interpretatie het Landelijk 
Afvalbeheerplan, en met name sectorplan 26 betrekking heeft op 
rookgasreinigingsresidu van afvalverbrandingsinstallaties. In het sectorplan 26 
wordt een lijst met vergelijkbare, maar niet onder het sectorplan vallende 
afvalstoffen genoemd. Voor "waterig vloeibaar afval van gasreiniging" wordt 
verwezen naar sectorplan 73 en voor Rookgasreinigingsresidu met een 
kwikgehalte van tenminste 0,1 mg/kg ds wordt verwezen naar sectorplan 82. 

Daarnaast betoogt u namens uw cliënt dat rookgasreinigingsresidu geen vloeistof 
kan zijn maar een vaste stof. Dat blijkt volgens ATM uit de verdere 
verwerkingswijze (storten) en de opslag (big bags) van het residu. 

Hierover moet het volgende worden opgemerkt. De sectorplannen 73 en 82 
sluiten, zoals in het primaire besluit is opgemerkt, niet expliciet uit dat de 
waterige fractie die vrijkomt bij de rookgasreiniging (in het processchema 	• 
"waswater spui" genoemd), geen rookgasreinigingsresidu is als bedoeld In protocol 
7510. Sectorplan 73 gaat in op "sterk verontreinigde afvalwaterstromen en 
baden". De genoemde afvalstromen lijken niet op waswater spui. In sectorplan 82 
wordt bij "vergelijkbare, maar niet onder dit sectorplan vallende afvalstoffen" 
vermeld dat waterige stromen niet onder dit sectorplan vallen. 

Het waswater spui, zoals aangegeven op het principeschema TRI, kan niet worden 
ondergebracht bij één van de genoemde sectorplannen. Het LAP sluit daarmee 
niet uit dat er in het onderhavige geval sprake is van rookgasreinigingsresidu 
zoals bedoeld in protocol 7510. 
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Last C 

Afnemer informeren over onbetrouwbaarheid van certificaten bij reeds geleverde 
partijen 

Bij deze last hoort een begunstigingstermijn die afloopt binnen zes weken nadat 
de last genoemd onder A onherroepelijk is geworden. 

Deze last kan niet worden opgelegd. De last zou in dit geval moeten strekken tot 
het wegnemen of beperken van de gevolgen van de overtreding (artikel 5:2 onder 
b van de Awb). 

Er is -zoals hiervoor gesteld- geen sprake van een overtreding en het Is niet 
mogelijk om een last op te leggen om de gevolgen daarvan weg te nemen Er is 
geen sprake van een onbetrouwbaar productiecertificaat. Dit laatste volgt uit de k-
waarden. De keuringsfrequentie hangt af van het niveau en de constantheid van 
de productkwaliteit, uitgedrukt in een k-waarde voor iedere parameter. De k-
waarden zijn al jaren constant en verwezen wordt naar bijlage 7; 

ILT motiveert niet welk belang er is gediend met het informeren van de afnemers 
indien mocht blijken dat de productcertiflcaten onbetrouwbaar zijn. ILT beoogt te 
voorkomen dat onbetrouwbare certificaten ten grondslag worden gelegd aan een 
melding op grond van artikel 42 Bbk. ILT geeft niet aan op welke punten de 
certificaten onbetrouwbaar zouden zijn, noch waarom een derde dit euvel oplost 
door een nieuwe milieuhygiënische verklaring aan te vragen. 

Ontvankelijkheid ATM 

Het bezwaarschrift is tijdig Ingediend en voldoet aan de vereisten van artikel 6:5 
van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift is daarmee ontvankelijk. 

Feiten en overwegingen 

Last A 

In hoofdzaak kunnen de bezwaren, in zoverre deze betrekking hebben op last A, 
in de volgende drie onderwerpen worden geclusterd: 

- 	Concreet zicht op legalisatie; 
- 	Het waswater is geen rookgasreinigingsresidu; 
- 	Samenhang tussen de omgevingsvergunning en het protocol 7510 

Concreet zicht op legalisatie 

In het bezwaar wordt paragraaf 6.8.1 uit protocol 7510 aangehaald. Door ATM 
wordt betoogd dat de laatste versie regelt dat de opslag conform de 
milieuvergunning dient te worden opgeslagen. 

Hierover kan het volgende worden opgemerkt. Er is thans geen concreet zicht op 
de datum waarop de Regeling bodemkwaliteit en meer specifiek bijlage C daarvan 
wordt gewijzigd. Daarmee is er ook geen concreet zicht op de datum waarop een 
eventueel gewijzigd protocol in werking treedt. Nu een concreet zicht op de 
wijziging van de Regeling bodemkwaliteit ontbreekt, is er eveneens geen sprake 
van een concreet zicht op legalisatie. 

Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat bevoegde gezagen op grond van artikel 
5.10 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) binnen een jaar na inwerkingtreding 
van het LAP waar nodig de vergunningen moeten actualiseren als de vergunning 
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vrijkomen. Zo wordt in de lijst verwezen naar "genoemde soorten eind- en 
restproducten" die gescheiden moeten worden opgevangen; 

Het mengen van reststoffen met TGG is volgens de ILT niet toegestaan op grond 
van de sectorplannen 75, 76 en 77 van het LAP. ATM betwist of de waterfractie 
moet worden gekwalificeerd als een afvalstof. ATM ontdoet zich er niet van (zie 
art. 1.1 lid 1 Wet milieubeheer). De water-fractie ontstaat als integraal onderdeel 
van het productieproces en gaat weer op in het eindproduct. LAP heeft geen 
rechtstreekse werking en kan uitsluitend toepassing vinden via de 
omgevingsvergunning milieu. Daarin is -zoals hiervoor aangegeven- het 
toevoegen van waterfractie vergund. 

Last 8 

Stoppen met leveren onder certificaat 

ATM overtreedt artikel 18 Bbk niet en er Is dus geen aanleiding om te 
veronderstellen dat het productcertificaat geen betrouwbaar beeld verschaft van 
het eindproduct 

Voor zover artikel 18 Bbk zou zijn overtreden geldt dat dit niet betekent dat de 
productcertificaten een onbetrouwbaar beeld geven van het eindproduct; 

De veronderstelling van ILT dat een overtreding van een willekeurig SIKB-protocol 
automatisch tot gevolg heeft dat een afgegeven productcertificaat onbetrouwbaar 
is, klopt niet. Onder verwijzing naar de toelichting op artikel 9 (thans artikel 16) 
van het Bbk concludeert ILT dat een enkele afwijking van het protocol 7510 
voldoende zou zijn om te stellen dat er sprake is van een onbetrouwbaar 
certificaat. Dit is een onjuiste interpretatie: in de tekst staat uitsluitend dat een 
resultaat wel betrouwbaar is als conform vastgestelde protocollen is gehandeld, 
hetgeen niet meebrengt dat een resultaat niet betrouwbaar is als niet conform 
vastgestelde protocollen is gehandeld; 

ILT geeft aan dat er waterige fractie (reststof) aan het eindproduct is toegevoegd 
en dat na het mengen van de waterige fractie met het eindproduct de 
milieuhygiënische verklaring is opgesteld. Hiermee geeft de milieuhygiënische 
verklaring geen betrouwbaar beeld van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en 
samenstelling van de TGG. ILT motiveert niet welk effect de toevoeging hiervan 
zou hebben op het eindproduct en waarom dat effect ertoe leidt dat het 
productcertificaat geen betrouwbaar beeld verschaft; 

Bij uitkeuring van de TGG worden de eigenschappen, aard, hoedanigheid en 
samenstelling van de grond vastgesteld. Daarbij wordt paragraaf 6.6 van SIKB 
protocol 7510 gevolgd en keurt ATM ook standaard uit op alle verplichte 
parameters conform pakket A van de BRL 9335. Daarnaast controleert ATM op 
proceskritische- en partijspecifieke parameters conform paragraaf 6.8.3 van SIKB 
protocol 7510. Desgewenst test ATM ook op de aanwezigheid van andere stoffen, 
die relevant zijn in verband met de voorgenomen toepassing van de grond. Het 
afgegeven certificaat geeft daarmee een getrouw beeld van de samenstelling van 
de grond. In de praktijk blijkt dat sinds 2009 slechts bij 0.16 % van de gevallen 
(3) een verhoogde meetwaarde ten opzichte van de norm is gevonden; 

Het certificaat is niet ingetrokken door de certificerende Instelling SGS; 

De stelling dat elke afwijking van een kwaliteitsdocument per definitie ertoe leidt 
dat een productcertificaat onbetrouwbaar wordt, heeft vergaande consequenties. 
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De overgebleven ingediende bezwaren luiden samengevat weergegeven als volgt: 

Last A 

Stoppen met het toevoegen van rookgasreinigingsresidu (in casu waswater) aan 
het eindproduct (TGG). 

Er bestaat concreet zicht op legalisatie, omdat er een nieuwe versie van het SIKB 
Protocol 7510 in voorbereiding is. Tijdens de laatste commentaarronde is besloten 
om paragraaf 6.8.1. te vervangen door een nieuwe paragraaf, die uitsluitend 
bepaalt dat eind- en reststoffen worden opgeslagen conform de 
omgevingsvergunning milieu. Gevolg hiervan is dat ook de zogenaamde essentiële 
eisen (hoofdstuk 6 van het Protocol) worden gewijzigd. Dit houdt in dat bij de 
inwerkingtreding van de gewijzigde Regeling bodemkwaliteit ook de BRL essentiële 
eisen is aangepast en in overeenstemming is gebracht met de inhoud van de 
normdocument; 

ATM is op grond van haar omgevingsvergunning milieu niet verplicht om het 
waswater afzonderlijk op te vangen en op te slaan. De vergunning met kenmerk 
2034824/2774933, van 18 juli 2011 staat toe om het waswater uit de eerste 
wasser te gebruiken voor het bevochtigen/wassen van gereinigde grond; 

Nu er concreet zicht op legalisatie bestaat, zou het in strijd met het 
evenredigheidsbeginsel zijn om aanpassing van het productieproces met deze last 
onder dwangsom af te dwingen. Aanpassing hiervan leidt tot een investering van 
circa 10 miljoen euro aan de installatie nog afgezien van de noodzakelijke 
stillegging van de productie-Installatie wat een omzetverlies teweeg brengt van 78 
tot 96 miljoen euro; 

Toevoeging van het waswater als koelmedium aan het gereinigde materiaal heeft 
geen negatief effect op de kwaliteit van het gereinigde eindproduct. Alvorens deze 
werkwijze In te voeren, is in overleg met het bevoegd gezag een proefneming 
uitgevoerd waaruit naar voren is gekomen dat de beproefde werkwijze geen 
nadelige effecten hebben gehad op de toepassingsmogelijkheden van het 
gereinigde materiaal, zoals bedoeld in het Bbk. Dit heeft geleid tot de hiervoor 
genoemde milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning van 18 juli 2011; 

Toevoeging van het waswater aan de gereinigde grond is bovendien in 
overeenstemming met het vigerende SIKB protocol 7510. Verwezen wordt naar 
paragraaf 6.8.1. De verplichting tot gescheiden opvang geldt uitsluitend voor de 
daar genoemde eind- en restproducten. ATM koelt het eindproduct met het 
waswater. Dit waswater is noch een rookgasreinigingsresidu, noch één van de 
andere eind- en restproducten die op grond van paragraaf 6.8.1. gescheiden moet 
worden opgevangen; 

De term rookgasrelnigingsresidu wordt niet gedefinieerd in het SIKB Protocol 
7510. Dat de waterfractie geen rookgasreinigingsresidu is, blijkt uit het Landelijk 
Afvalbeheerplan (LAP2), sectorplan 26. Dit onderdeel van het LAP heeft betrekking 
op rookgasreinigingsresidu van AVI's en installaties voor het verbranden van slib 
of biomassa. Daar wordt aangegeven dat er afvalstoffen zijn die overeenkomsten 
vertonen met de afvalstoffen in dit sectorplan 26, maar niet vallen onder dit 
sectorplan. Dit geldt onder andere voor waterig vloeibaar afval van gasreiniging. 
Hieruit kan worden afgeleid dat de waterfractie waarmee het eindproduct wordt 
gekoeld geen rookgasreinigingsresidu is en daarmee ook niet afzonderlijk behoeft 
te worden opgevangen; 

In tegenstelling tot wat de ILT beweert, geeft paragraaf 6.8.1. geen limitatieve 
lijst van eind- en restproducten maar een opsomming van producten die kunnen 

ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
1 Juni 2018 

Ons kenmerk 
138503 

Pagina 9 van 17 



Piou rn ont 

geleid. Het proces is in 2011 getoetst door gedeputeerde staten van Noord-Brabant en 
vergund middels een milieuvergunning. Sinds 2007 wordt het reinigingsproces daarnaast twee 
keer per jaar gekeurd door een erkende certificerende instelling. Tot op heden is steeds 
vastgesteld dat ATM handelt conform het Besluit bodemkwaliteit. Zelfs na kennisname van de 
lasten onder dwangsom heeft de certificerende instelling vastgesteld dat tot certificering kan 
worden overgegaan. 

3. ATM vat hierna kort haar bezwaren tegen elk van de lasten samen en maakt daarop een aantal 
aanvullingen. 

Last A: stoppen toevoegen rookgasreinigingsresidu 
4. Last A betreft het stoppen met toevoegen van "rookgasreinigingsresidu" aan het eindproduct. 

ILT wijst in dat kader op artikel 18 Besluit bodemkwaliteit, in samenhang met paragraaf 6.8.1 
van SIKB Protocol 7510, waarin is bepaald dat een aantal soorten eind- en restproducten, 
waaronder rookgasreinigingsresidu, gescheiden moet worden opgevangen. 

5. ATM heeft daartegen aangevoerd dat zij het eindproduct niet koelt met 
rookgasreinigingsresidu, maar met de waterfractie afkomstig van de rookgasreiniging. ATM 
heeft erop gewezen dat uit sectorplan 26 van LAP 2 kan worden afgeleid dat deze waterfractie 
niet kwalificeert als rookgasreinigingsresidu. Een soortgelijke bepaling is inmiddels opgenomen 
in sectorplan 26 van LAP 3, dat ziet op rookgasreinigingsresidu. Ook daarin wordt een overzicht 
gegeven van vergelijkbare, maar niet onder dit sectorplan vallende afvalstoffen. Een van die 
afvalstoffen is "waterig vloeibaar afval van gasreiniging". De waterige fractie die resteert na 
rookgasreiniging is dus geen "rookgasreinigingsresidu". 

6. Ook uit de minimumstandaard voor verwerking van rookgasreinigingsresidu, zoals beschreven 
in sectorplan 26 blijkt dat rookgasreinigingsresidu een vaste substantie is, en geen vloeibare 
substantie. Dit blijkt uit het feit dat de minimumstandaard voor rookgasreinigingsresidu 
"storten" is. Daarnaast wordt in het sectorplan gesproken over "opslag in big bags" en wordt 
de mogelijkheid van "koude immobilisatie" benoemd. Dit zijn handelingen die uitsluitend 
mogelijk zijn met vaste substanties. 

7. ATM heeft er verder op gewezen dat ILT er ten onrechte vanuit gaat dat paragraaf 6.8.1 een 
limitatieve lijst van eind- en restproducten bevat die per definitie vrijkomen, en dus altijd 
gescheiden moeten worden opgevangen. Dat klopt niet. In aanvulling op de argumenten uit 
haar aanvullend bezwaarschrift wijst ATM erop dat de aanhef van paragraaf 
6.8.1 staat dat de daar genoemde restproducten "afhankelijk van de toegepaste 
reinigingstechniek" vrijkomen. Daaruit volgt reeds dat deze genoemde restproducten niet 
altijd hoeven vrij te komen. Gelet op de reinigingstechniek van ATM komt geen 
rookgasreinigingsresidu vrij, maar uitsluitend waswater. Dat hoeft niet gescheiden te worden 
opgevangen. 

8. ILT heeft zich op het standpunt gesteld dat het mengen van reststoffen met thermisch 
gereinigde grond niet is toegestaan op grond van sectorplannen 75, 76 en 77 van het LAP. ATM 
verwijst naar haar reactie in randnummer 4.15 van haar aanvullend bezwaarschrift. Daar heeft 
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ATM er onder meer op gewezen dat het mengen van de waterfractie is toegestaan op grond 
van de vigerende milieuvergunning. Daarbij geldt dat de genoemde sectorplannen geen 
absoluut verbod bevatten op het mengen van de waterige fractie. In dat kader wijst ATM op 
pagina 6 van sectorplan 77 van LAP 2, waar is vermeld: 

"Verzoeken op basis van de aanvraag van een omgevingsvergunning om waterig 
afval met specifieke verontreinigingen te mogen mengen met andere afvalstoffen 
worden alleen gehonoreerd wanneer dit de verwerking volgens de 
minimumstandaard van zowel waterig afval met specifieke verontreinigingen als van 
de afvalstof waarmee het wordt gemengd niet frustreert. Hiertoe worden zo nodig 
voorwaarden aan de toestemming verbonden." 

9. Soortgelijke passages staan in sectorplannen 75 en 76. 

10. Ten slotte heeft ATM erop gewezen dat concreet zicht op aanpassing van de regelgeving 
bestaat en dat ILT geen valide belang bij handhaving heeft, met name gelet op het feit dat de 
reinigingstechniek geen negatief effect heeft op de kwaliteit van het gereinigde eindproduct. 

Last B: stoppen met leveren onder certificaat 
11. Last B betreft het stoppen met leveren onder certificaat zolang niet is voldaan aan last A. ILT 

wijst op artikel 16 Besluit bodemkwaliteit, waarin is bepaald dat het is verboden een certificaat 
uit te geven indien ATM weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat dit certificaat, gelet 
op het doel waarvoor dit wordt gebruikt, geen betrouwbaar beeld verschaft van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de grond. 

12. ATM heeft erop gewezen dat er geen reden is om aan te nemen dat de productcertificaten een 
onbetrouwbaar beeld verschaffen van de eigenschappen van de grond. ILT motiveert niet dat 
de toevoeging van waswater enig effect heeft op de toepassingsmogelijkheden van het 
eindproduct of de juistheid van de waarden die vermeld zijn op het productcertificaat. 

13. Voor zover sprake zou zijn van enig effect op de gereinigde grond geldt dat ATM standaard alle 
verplichte parameters uitkeurt. Indien de afnemer dat wenst kan ATM ook informatie 
verstrekken over de aanwezigheid van andere stoffen die relevant zijn in verband met de 
voorgenomen toepassing van de grond. Gelet daarop krijgt de afnemer een juist beeld van de 
samenstelling van het eindproduct. Ook uit de resultaten van deze uitkeuringen blijkt dat geen 
sprake is van negatieve effecten op de kwaliteit van het eindproduct. Sinds 2009 zijn slechts 
voor 3 individuele parameters verhoogde meetwaarden gevonden. Bij elke aangetroffen 
verhoogde meetwaarde heeft ATM een oorzaak-analyse uitgevoerd en zijn passende 
corrigerende-/preventieve maatregelen doorgevoerd. De k-waarden zijn al jaren constant. 

14. ILT heeft tijdens het overleg met ATM van 6 november 2017 nader toegelicht waarom de 
productcertificaten in haar ogen onbetrouwbaar zijn: 

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

15. Deze redenering kan niet kloppen gelet op de praktische gevolgen die dat zou hebben. Het is 
immers een vast en noodzakelijk onderdeel van het reinigingsproces om de grond na reiniging 
te koelen en te bevochtigen. Als dat niet gebeurt, leidt dat tot enorme verstuivingen en 
stofwolken. De grond is na verhitting en reiniging immers kurkdroog. Op het moment dat ATM 
niet langer waswater toevoegt aan de gereinigde grond, dan moet zij ander water toevoegen 
aan de verontreinigde grond, waarschijnlijk oppervlaktewater uit het Hollands Diep. Ook in dat 
geval ziet de milieuhygiënische verklaring niet op gereinigde grond, maar op gereinigde grond 
waaraan oppervlaktewater is toegevoegd. Ook dit zou volgens ILT verboden zijn, gelet op haar 
bovengenoemde argumentatie. ILT maakt het met haar maatregel feitelijk onmogelijk om 
thermisch gereinigde grond te bevochtigen. 

16. Voor zover sprake zou zijn van een afwijking van het normdocument, hetgeen ATM betwist, 
heeft ATM gewezen op de vreemde gevolgen die het zou hebben indien elke afwijking van het 
kwaliteitsdocument per definitie tot gevolg heeft dat het productcertificaat onbetrouwbaar 
wordt. ATM gaf daarvan al een voorbeeld in randnummer 5.14 van het aanvullend 
bezwaarschrift. Een ander voorbeeld is paragraaf 6.3.2 van SIKB protocol 7510. Daar is bepaald 
dat de gegevens die een opdrachtgever moet verstrekken in het kader van de vooracceptatie 
niet ouder mogen zijn dan 5 jaar. Indien achteraf zou blijken dat de aangeleverde gegevens 5 
jaar en een week oud waren, zouden volgens ILT alle productcertificaten die kunnen zien op 
deze aanlevering onbetrouwbaar worden, zelfs als vervolgens blijkt dat de aangeleverde 
informatie juist was. Die gevolgtrekking is onlogisch en dient ook geen enkel doel. 

17. Kortom: niet elke afwijking van een normdocument resulteert in een ontbetrouwbaar 
productcertificaat. Daarvoor is ten minste vereist dat de afwijking effect heeft op de juistheid 
van de informatie die is vermeld op het productcertificaat. Daarvan is in dit geval geen sprake. 

18. Als er dus al sprake zou zijn van een afwijking van het normdocument — hetgeen ATM betwist 
— dan kwalificeert de vermeende afwijking niet als een afwijking die leidt tot 
onbetrouwbaarheid van het productcertificaat 

Last C: herroepen verstrekte productcertificaten 

19. Last C betreft het informeren van afnemers over de onbetrouwbaarheid van geleverde 
partijen. Ook hiervoor verwijst ILT naar artikel 16 Bbk, dat door ATM zou zijn overtreden. 

20. ATM heeft in dat kader opnieuw benadrukt dat geen sprake is van een onbetrouwbaar 
productcertificaat. ILT geeft bovendien niet aan welk belang is gediend met het informeren 
van afnemers. 

21. In aanvulling daarop wijst ATM erop dat zij artikel 16 Besluit bodemkwalitelt niet heeft 
overtreden. Dit artikel bepaalt immers: 
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Het is een persoon of instelling verboden een resultaat van een werkzaamheid te 
gebruiken of aan een ander ter beschikking te stellen indien hij weet of redelijkerwijs 
had kunnen vermoeden dat dit resultaat, gelet op het doel waarvoor dit wordt 
gebruikt, geen betrouwbaar beeld verschaft van de eigenschappen, aard, 
hoedanigheid of samenstelling von de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof. 

22. Om een overtreding van artikel 16 aan te nemen moet dus niet alleen vaststaan dat de 
productcertificaten geen betrouwbaar beeld verschaffen van de eigenschappen van de grond, 
maar Uk dat ATM dit wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden. Van dit laatste is geen 
sprake. De certificerende instelling heeft de werkwijze van ATM immers van meet af aan 
goedgekeurd. Het toevoegen van waswater was daarnaast vergund door de provincie. in dat 
kader is vastgesteld dat deze processtap geen nadelige gevolgen heeft voor de 
toepassingsmogelijkheden van de grond. Sinds 2011 ondervindt ATM geen problemen bij de 
afzet en toepassing van de grond. Pas na het uitlekken van het voornemen tot handhaving 
door ILT is de afzet gestagneerd. ATM had geen reden om aan te nemen dat haar werkwijze 
leidde tot een onbetrouwbaar productcertificaat, totdat ILT zich op dat standpunt stelde. 

23. Daar komt bij dat de normdocumenten niet uitblinken in duidelijkheid. De interpretatie die ILT 
heeft van paragraaf 6.8.1 van SIKB protocol 7510 is voor discussie vatbaar, gelet op het 
ontbreken van een definitie van "rookgasreinigingsresidu" en de bepalingen uit het LAP. Om 
die reden kan niet worden gezegd dat ATM, vei& zij op de hoogte was van dit standpunt van 
ILT, wist of moest vermoeden dat zij mogelijk een onbetrouwbaar productcertificaat uitgaf. 

Conclusie 
24. Gelet op het voorgaande verzoekt ATM u het bestreden besluit te herroepen met vergoeding 

van de kosten van deze procedure. 
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Deze zaak (5051382) wordt behandeld door: 
Postbus 111, 6800 AC, telefoon 

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 

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, 2' 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: I987:AC3284, 
Maassluis, 9/10/92, ECLI:NL:HR:1992:ZC0707, en Erven Zuidema 19/2/93, ECLI:nl:HR:1993:ZCO870). 

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. 

4145-4672-2305. v.1 



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 venvezen naar paragraaf 2 van bijlage 6 
"richtlijn voor hei 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 intetventiewaarde 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. 

lt. 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. 

12.0m deze redenen moet de last onder dwangsom gehandhaafd blijven, voor zover nodig met aanvulling en 
verbetering van de rechtsgronden. 
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Van: 
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CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen:  

ILT; 	 - ILT 
FW: Brief namens Waterschap Vallei en Veluwe 
Scan23925520180529145243.pdf; Rapport GenX 23 mei 18.pdf 

Hoi 

Het Is nog even zoeken naar de juiste wegen in de TWO, Ik stuur dit mailtje even door naar jou en in afschrift 
naar 	 . Ik weet dus niet of het door "jou" in het kader van het programma 
opgepa <t moet wor en o oor iemand anders in de organisatie (Bijvoorbeeld 	die een onderzoek 
heeft gedaan naar deze stoffen, bronnen Chemours). 

De heer. (advocaat van het waterschap Vallei & Veluwe) heeft eea naar mij gemaild (en per post gestuurd) 
om deze in ormatie te betrekken bij de beslissing op het bezwaar in het geschil tussen de ILT en ATM. Juridisch 
gezien kon deze informatie niet worden betrokken bij de beslissing op het bezwaar. Het verzoek van het 
waterschap, om toegelaten tot de procedure als belanghebbende, is/wordt door de ons de ILT afgewezen. 

De advocaat vraagt om eea te onderzoeken als het niet meer mogelijk is om het in de procedure te betrekken. Ik 
denk dus dat we "serieus", gezien de belangen/maatschappelijke onrust, moeten kijken wat onze mogelijkheden 
en acties kunnen zijn! 

De Beslissing op bezwaar wordt vandaag verzonden aan de advocaat van ATM en de advocaat van het Waterschap 
Vallei en Veluwe. Op dit moment is onze beslissing op bezwaar nog niet bekend bij het waterschap en ATM, dus 
nog even prudent omaaan met deze informatie!  

Met vr gr 

Van: 	 (Dirkzwager)  
Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 14:54 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: Brief namens Waterschap Vallei en Veluwe 

Geachte heer II, 

Hierbij zend ik u een brief met als bijlage een rapport, welke stukken ik u vandaag ook per post doe 
toekomen. 

Vriendelijke groet, 



DIselahner 
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(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 tekstformaat of downloaden als PDF-bestand. 
This communication contains confidential information and is intended only for me by the addressee. If you are not the intended 
recipient of this communication, please infonn us itnmediately and destroy this communication. 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 under no. 09155757. All our services and other work are carried out under 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 our website in text fonnat or dowrdoad 
them as a PDF file. 
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Dir .zager 
advocaten & notarissen 

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

Vooraf per mail: 	 ILenT.n1 

Datum 
Van 
Inzake 
Uw referentie 
Dossiernummer 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

29 mei 2018 
mr. 
Waterschap Vallei en VeluweNZR 
138503 
5051382 

111111@dirkzwager.nl  

Geachte heelal" 

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 verder doorgegaan met onderzoeken naar de samenstelling 
van de aangebrachte en door ATM geleverde TGG. Daarbij is recentelijk gebleken dat zich in de TGG 
vrijwel zeker de stoffen GenX en stoffen uit de zgn. PFAS stoffengroep bevinden. Die stoffen spoelen 
van daar uit naar het grondwater. 

Hierbij zend ik u een rapport van RoyalHaskoning DHV d.d. 23 mei 2018, nummer 
T&PBD9964R001F1.0 waarin de conclusies van een uitgevoerd onderzoek staan beschreven. Voor de 
eindconclusies verwijs ik u naar par. 3.3. van het rapport. 

Namens het waterschap verzoek ik u om deze feiten bij uw beoordeling te betrekken. 

Dirkz.vegor advccaten & ::a,ari. a:r ii e1e handelEn,:inci van Dnkzwager advocaten & nciari aen nv, attitsir grivesliy: :,rnhet:: e r inge2enrevm in h a ilènd0,-›:-egizter 
end-zr rn. U-7,355757, ABe dien,3ten (arde) oi:•drdchten v.,Dideri verricht k.rachtims een were.enken0 van op(tr:mht %dozen met Dirk vrager zrive;aen & 	 riv-7-isen 
11-ntrop 	mln de ammezi;de vennekie N..-geTrie.r12 VoorWaarden 	tcepattding, die geyiepnngeni zijn hij de griffie van de reclabwic in Arnhem en op verzoek, kestetez..,.; 
:;trien tce.,gez=den. en waarin ardertneer een bei:x.1311g win de raanupli:elijklield is or:gen:Ir:en. 



Dirkzwager 
advocaten & notarissen 

Blad 2 van brief d.d. 29 mei 2018 

Mocht dat niet meer mogelijk zijn, dan geeft het waterschap de ILT in overweging om een nieuw 
onderzoek te starten, naar de herkomst van deze stoffen binnen de geleverde TGG. 

Hoogachtend, 
2rivrtnntAn nntnricepn 1+J V 



- ILT 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 Ja; 
Onderwerp: 	Beslissing op bezwaar 
Datum: 	 vrijdag 1 juni 201811:42:00 
Bijlagen: 	20180601 Beslissing op bezwaar ATM inel pteitnntas pdf 

Geachte 

Hierbij stuur ik u per mail de beslissing op het bezwaar van ATM. 

Vandaag zal de beslissing op bezwaar ook per post worden verzonden. 

Hierbij hoop ik voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 12:42 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT 

@ploum.nl] 

@renewi.com>; 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 
Cc: 	 WILT 
Onderwerp: 	RE: Beslissing op bezwaar 
Datum: 	 vrijdag 1 juni 2018 13:04:00 

Geachte 

Ik heb uw telefoongesprek gemist. 

Er is één besluit genomen en dit besluit is in zijn geheel reeds verzonden (per mail) aan 
van Dirkzwager advocaten & Notarissen. 

Hierbij hoop ik voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vr gr 

@renewi.com; 	 @ploum.nl> 
Onderwerp: Re: Beslissing op bezwaar 

Geachte 

Dank hiervoor. Ik probeerde u zojuist te bereiken met een praktische vraag: in hoeverre wordt 
dit besluit (gedeeltelijk) verzonden aan het Waterschap? 

Uw spoedige reactie zou ik zeer op prijs stellen. 

Met vriendelijke groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Van: 
Aan: 	 Wirlowagpr) 
Cc: 
Onderwerp: 	Beslissing op 	aar 
Datum: 	vrijdag 1 juni 2018 11:42:00 
Bijlagen: 	701811601 Beslissing op beisvaar ATM  inel plertnoras.pdf 

Geachte 

Hierbij stuur ik u de beslissing op het bezwaar inzake het geschil tussen ATM en de ILT waarin 
ook een besluit is genomen over de belanghebbendheid in de procedure van uw cliënt, het 
Waterschap Vallei & Veluwe. 

Vandaag zal de beslissing op bezwaar ook per post worden verzonden. 

Hierbij hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
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Van: 	 1.11111111.-11 
Aan: 
Onderwerp: 	BOB ATM 
Datum: 	vrijdag 1 juni 201811:53:00 
Bijlagen: 	?0180601 Beslissing nn be7waar ATM ind pleirnotag.pdf 

Heren bedankt! 

De kogel is enige minuten geleden door de kerk gegaan 0 

De advo van ATM en het waterschap hebben net de BOB per mail ontvangen! 

De enveloppen met inhoud liggen klaar!! 

• Moet het waterschap ook nog rechtsreeks een mailtje (brief) krijgen (?? Of 
zijn hoofd) 

• En zijn er nog andere externe partijen die een afschrift moeten krijgen? 
Omgevingsdienst 	 of de juriste) 

• Intern zal ik de directe co lega's In ormeren 
• Moet er nog een mail naar beleid 
• IOD 
• ??? 

Met vriendelijke groet, 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 
Cc: 	 - F; 

Onderwerp: 	FW: Brief namens Waterschap Vallei en Veluwe 
Datum: 	vrijdag 1 juni 2018 09:43:00 
Bijlagen: 	ran739?S5?0t8O57914S)43.pdf  

Rapport GenX 73 me118.pif 

Hol 

Het is nog even zoeken naar de juiste wegen in de TWO. Ik stuur dit mailtje even door naar jou 
en in afschrift naar 	 . Ik weet dus niet of het door "jou" in 
het kader van het programma opgepakt moet worden of door iemand anders in de organisatie 
(Bijvoorbeeld 	 die een onderzoek heeft gedaan naar deze stoffen, bronnen 
Chemours). 

De 	 (advocaat van het waterschap Vallei & Veluwe) heeft eea naar mij gemaild (en 
per post gestuurd) om deze informatie te betrekken bij de beslissing op het bezwaar in het 
geschil tussen de ILT en ATM. Juridisch gezien kon deze informatie niet warden betrokken bij de 
beslissing op het bezwaar. Het verzoek van het waterschap, om toegelaten tot de procedure als 
belanghebbende, is/wordt door de ons de ILT afgewezen. 

De advocaat vraagt om eea te onderzoeken als het niet meer mogelijk is om het in de 
procedure te betrekken. Ik denk dus dat we "serieus", gezien de belangen/maatschappelijke 
onrust, moeten kijken wat onze mogelijkheden en acties kunnen zijn! 

De Beslissing op bezwaar wordt vandaag verzonden aan de advocaat van ATM en de advocaat 
van het Waterschap Vallei en Veluwe. Op dit moment is onze beslissing op bezwaar nog niet 
bekend bij het waterschap en ATM, dus nog even prudent omgaan met deze informatie!  

Met vr gr 
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- ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

- ILT 
maande 4 uni 2018 10:27 

- ILT 
- ILT 

RE: Bestuur ijk gevoelig punt. Waterschap Vallei en Veluwe; Verontreinigde grond 
dijklichaam 
20180601 Beslissing op bezwaar ATM incl pleitnotas.pdf; FW: Brief namens 
Waterschap Vallei en Veluwe 

Hol 

Het ligt iets genuanceerder dan Ronald onder in het kort schetst. 

De Beslissing op bezwaar is vrijdag 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 warden 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 

De 	(advocaat van het waterschap Vallei & Veluwe) heeft een brief met een onderzoeksrapport naar 
mij gemai en per post gestuurd) om deze informatie te betrekken bij de beslissing op het bezwaar in het 
geschil tussen de ILT en ATM. Juridisch gezien kon deze informatie niet worden betrokken bij de beslissing op het 
bezwaar. Het verzoek van het waterschap, om toegelaten tot de procedure als belanghebbende, is door de ons de 
ILT afgewezen. 

De advocaat vraagt om eea te onderzoeken als het niet meer mogelijk is om het in de procedure te betrekken. Ik 
denk dus dat we "serieus", gezien de belangen/maatschappelijke onrust, moeten kijken wat onze mogelijkheden 
en acties kunnen zijn! 

Het lijkt mij goed om een keer af te spreken zodat 	en ik de situatie kunnen toelichten. 

Met vr gr 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 15:23 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
	

1LT; 	 -1LT 
Onderwerp: 	 Waterschap Vallei en Veluwe; Verontreinigde grond dijklichaam 

Hallo 

Bij Team Bodem hebben we een bestuurlijk gevoelig punt aan de haak. Het heeft te maken met thermisch 
gereinigde grond waar concentraties verontreiniging in zitten die maatschappelijk ongewenst zijn maar waarvoor 
geen normering bestaat (Gen X). Een partij van deze grond is toegepast in een dijklichaam van het Waterschap 
Vallei & Veluwe. Het waterschap onderzoekt wat wijsheid is; afgraven lijkt vooralsnog de belangrijkste optie. Maar 
waar gaat men die kostenpost claimen? 

Er loopt een juridische procedure van ons tegen de producent van het thermisch gereinigd materiaal (i.v.m. 
overtredingen bij reinigingsproces). Er is een verzoek van het waterschap ontvangen om toegelaten te worden tot 
deze procedure als belanghebbende. De afwijzing hiervan door ILT ligt klaar om te verzenden. Het gaat om een 
afwijzing op puur juridische gronden. 

1 



Aangezien dit een problematiek is die buiten de scope van het programma valt lijkt het 	en mij een zaak 
voor de Afdeling Milieu. De vraag is of jij het bestuurlijke deel van de communicatie richting waterschap op je wilt 
nemen? 

Op relatieniveau is een goed verhaal nodig waarom op puur juridische gronden niet kan worden meegegaan met 
het verzoek om als belanghebbende te worden erkend...11M en 	van Team Bodem zullen 
jou op de hoogte brengen. le krijgt van hen een 'A4-tje . 

Met vriendelijke groet, 

2 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

• 1,159111 
ONVI  

RE: Beslissing op bezwaar ATM 
maandag 4 juni 2018 11:26:00 

Van: 
Verzonden. vn 
Aan: 
CC: 
On  s  erwerp: 

ira 	un 20 81  
- ILT 

DGRW. 
- ILT; 

ssing op bezwaar 

(WVL) (WVL); 
- ILT 

Hol 

Lijkt mij zeker goed om hier over af te stemmen! 

Ik denk daarnaast ook dat het hoofdstuk niet zal zijn afgesloten maar dat de procedure zal 
worden vervolgd! Ofwel RvS! Er staan namelijk heel veel belangen op het spel. 

Aan de last voor het informeren van de afnemers Is een begunstigingstermijn gekoppeld. ATM 
dient de afnemers binnen 6 weken nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden te informeren 
(sorry, had ik hier onder niet (heel duidelijk) neergezet). Dus het kan nog even duren voordat 
hier duidelijkheid over is! 

Groet 

Van: 	 (WVL) [mailtor  
Verzonden: maandag 4 juni 2018 10:42 

(WVL) 	 @rws.nl>;
- ILT 

@rws.nl> 
Onderwerp: RE: Beslissing op bezwaar ATM 

Hoi ai, 
Dat is een mooie uitspraak voor jullie. Gefeliciteerd! 

Aan: 
CC: 

@rws.nl] 

(WVL) 

Wat betekend het dat het certificaat behorende bij de geleverde TGG onbetrouwbaar is en ATM 
de afnemers daarvan op de hoogte dient te stellen. Moet deze gronden opnieuw gekeurd 
worden? Wordt niet voldaan aan het Bbk? Lijkt me goed om met elkaar af te stemmen wat 
Bodem+ hierover gaat antwoorden als er vragen over komen. 

Een fijne dag, 

Hoi Allen, 

De Beslissing op bezwaar (van ATM op LOD, rookgasreinigingsresidu) is vandaag verzonden aan 
de advocaat van ATM en de advocaat van het waterschap. 

In het kort komt het neer op het volgende: 
• 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) 
warden gevoegd. 

o Het certificaat behorende bij de geleverde TGG Is onbetrouwbaar en ATM dient de 



afnemers daarvan op de hoogte te stellen. 
o De begunstigingstermijn is verlengd tot 29-1-2019 

Ik stuur jullie even deze informatie zodat jullie zijn ingelicht. Er kunnen zomaar vragen komen. 

Wel nog even prudent omgaan met de informatie omdat de mail met de BOB is verstuurd maar 
de papieren versie ligt nog in de postbak 

Als er vragen zijn hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 



Van: 	 -ILT 

Aan: 	 ILT 
Onderwerp: 	RE: QA Perkpolder debat morgen 
Datum: 	 donderdag 14 juni 2018 13:24:00 
Bijlagen: 	imacie001.priq 

Hoi 
Ik hl. het gevoel dat achter dit debat wat huiswerk vandaan komt voor de ILT. Ben 
benieuwd! 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 12:26 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 
Nhaha inderdaad! 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 12:22 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 
Op een handreiking is het wel heel moeilijk handhaven.... 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 12:10 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 

Tnx je eerdere mailtje was ook erg nuttig, net deze lijn nog mondeling meegegeven aan 
stas 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 	 - ILT 
Datum:  donderdag 14 jun. 2018 12:08  PM 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 
Voor wat betreft de belangenverstrengeling bij Rijkswaterstaat en Waterschappen m.b.t. de 
rollen als eigenaar, beheerder, opdrachtgever en toezichthouder zie eerdere mailtje. 
Bij projecten in Rijkswater voor en door RWS is de ILT bevoegd gezag. Voor andere 
werkzaamheden van RWS buiten rijkswater waar een dergelijke rolverdeling aan de orde is 
overigens niet. Zo'n scheiding van rollen kennen de waterschappen niet. 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 11:40 

Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 
Jep heb ik dankjewel! 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 11:39 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 
Perkpolder geen incident er zijn aanwijzingen dat er meer aan de hand is (Plas van Heenvliet en 
Bunschoten) 
Signalen hebben ILT al aanleiding gegeven om de producent/reiniger aan te pakken (ATM) 

Van: 	 - ILT 

266 



- ILT CC: Pminienm.nl>; 
-ILT 

- DGRW 

Verzonden: donderdag 14 juni 2018 09:31 
Aan: 	 -ILT 
Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 
Met dank aan jouw mail inderdaad! C.) 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 09:28 
Aan: 	 -ILT:'  
Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 14 juni 2018 09:27 
Aan: 	 (BS)  1111~Prws.nk 	(BS)~1111Prws.nl> 
CC: 	 - DGRW 	Pmínienm.nl>; 	 - ILT 

Rilent.n1>; 	 - ILT 
Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 
Bestel., 
Ik hadloepen dat in perkpolder Rijkswaterstaat beheerder/toezichthouder is als het gaat om 
de vervuilde dijk. 
Maar inderdaad handelt RWS nu als beheerder van de dijk vanuit de zorgplicht. 
ktgr 
Van: 	 (B5) 	Orws.nt> 
Verzonden: woensdag 13 juni 2018 17:55 
Aan: 	(BS)111~Prws.n1>; 	 -ILT 

Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 
Ik kan het begrip toezichthouder niet goed plaatsen irt Perkpolder. 
Voor zover ik weet is RWS, op basis van het Bbk en de daarin opgenomen zorgplicht, bij 
Perkpolder eigenaar van een grondwerk. Een eigenaar draagt zorg voor het voorkomen van 
en het optreden bij, eventuele onvoorziene effecten. 
Bij Perkpolder wordt om redenen gehandeld vanuit de zorgplicht. 

Van: 	(BS)  RIEM t vs 1> 
Datum: woensdag 13 jun. 2018 17:31 
Aan: 	 - ILT 

	
(BS) 

5. 1> 
Kopie: 	 - DGRW 	 11>, 	 - ILT 

- ILT 
Onderwerp: RE: QA Perkpolder debat morgen 

Wat  Itiletreft qua rolverdeling feit 	juist. De ins and outs van de casus Perkpolder ken ik 
Dag 

echter onvoldoende. Mogelijk heeft 	vanuit die invalshoek nog aanvullingen. 
Groeten, 

Van: 	 ILT 
Verz 	. oens 	 7:24 
Aan: 	 BS); 	 BS 
CC: 	 -ILT; 	 -ILT 
On 	- 	•e polder deba morgen 
Beste 
New de • u zending van vandaag heb ik even een aanzet gemaakt voor een QA voor het 
debat morgen (ik vervang® daar vanuit ILT). 
Kijken jullie even mee? 
Alvast dank, 



Q Nav Perkpolder, hoe kan het keer op keer gebeuren, 
dat zwaar verontreinigde grond wordt toegepast in 
plassen en dijken? Houdt ILT wel toezicht? En wat 
doet RWS? 

-Ja, ILT heeft actief gereageerd naar aanleiding van 
eerdere signalen en op dit moment loopt een 
handhavingszaak van ILT tegen het betreffende bedrijf. 

-Vanwege eventueel strafrechtelijke vervolging is ook de 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de ILT (IOD) op 
de hoogte gesteld. 

-Het gaat daarbij om het proces van thermisch reinigen; 
ILT houdt toezicht of dit wel volgens de regels gebeurt 
(Besluit bodemkwaliteit) 

-Waar het gaat om de toepassing van de grond, is de 
ontvanger van de grond zelf ervoor verantwoordelijk 
dat de bodemkwaliteit als geheel niet afneemt. 
Toezichthouder is in de regel RWS of waterschap. 
Alleen in een handjevol gevallen houdt ILT toezicht 

heerder is). 
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Van: 	EIWLI 
Aan: 	 ...:11.1 
Cc: 	 _.-11.1 
Onderwerp: 	RE: Voorgenomen toepassing TGG van ATM op de Maasvlakte 
Datum: 	dinsdag 19 juni 2018 09:40:30 
Bijlagen: 	imas~ 

Wie is 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 -ILT 
Datum: dinsdag 19 lui. 2018 8:38 AM 
Aan: 	 -1LT 
Kopie: 	 -ILT 
Onderwerp: FW: Voorgenomen toepassine TGG van ATM op de Maasvlakte 

Holt 
ATM is voornemens 200.000 ton TGG toe te passen op de Maasvlakte. 

Ik ga zo veel mogelijk informatie hierover achterhalen. 
Ik hou je op de hoogte! 
Groetjes, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 08:36 
Aan: 
CC: 	 -  ILT; 	 - ILT, 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Voorgenomen toepassing TGG van ATM op de Maasvlakte 
Hoi®, 
Sorry dat ik even niet bereikbaar was. le kan mij nu weer bereiken! 
Interessante ontwikkeling, graag inderdaad even contact! 
Ik ben inderdaad benieuwd naar de partijkeuringen. 
Verder ben ik benieuwd of bij deze partijkeuringen ook uitloofonderzoek is gedaan naar zware metalen en of ook is 

getoetst op de aanwezigheid van vluchtige aromaten zoals Benzeen. 
FF bellen? Dan praat ik je bij over de stand van zaken met betrekking tot de procedure tegen ATM en alles wat er nog 
meer speelt rond de TG. 

/Lent t ir; .nr• 	r,.,,o+ 

Van: 	 (ffidemr.nl>  
Verzonden: maandag 18 juni 2018 16:48 
Aan: 	 - ILT 



CC: 	 f@dcmr.ni> 

Onderwerp: Voorgenomen toepassing TGG van ATM op de Maasvlakte 

Hoi 
Helaas kan ik je telefonisch niet bereiken. Ik wil graag het volgende aan je/jullie voorleggen: 
ATM heeft een verzoek bij ons neergelegd voor de toepassing van circa 200.000 ton TGG op de Maasvlakte.  
Zij willen dit in een wegtracé gaan toepassen. Op een puinbaan en dan ongeveer afgedekt. 
Ze willen dit als een GBT uitvoeren, niet als IBC toepassing. We hebben de partijkeuringen al ontvangen. Die kan 
ik je ook toezenden. 
Hebben jullie al duidelijkheid over de status van het productcertificaat? Voortschrijdend inzicht op diverse 
locaties laat namelijk zien 
dat het product aantoonbaar heel ander stofgedrag heeft dan men zou verwachten van industriegrond. Dit 
betekent dat 
de toepassing in dat geval wederom op papier voldoet, maar de impact op het milieu niet vooraf inzichtelijk te 
maken is. 
Uit de diverse onderzoeken in Nederland blijkt dat ondanks het 'voldoen aan' het certificaat problemen 
ontstaan. 
Kunnen we nu alleen op basis van voortschrijdend inzicht en artikel 13 Wbb voorkomen dat deze uitloging uit 
de toepassing gaat 
plaatsvinden of zie je /zien jullie nog andere mogelijkheden om dit te voorkomen? 
Ik hoor het heel graag!! 
Met vriendelijke groeten, 

Van: 
	 Patm.nij 

Verzonden: vrijdag 15 juni 2018 14:15 
Aan 
CC: 
Onderwerp: RE: Toepassing TGG van ATM op de Maasvlakte 

Bedankt voor je bericht. Ik wil graag enkele nuances aanbrengen mbt de uitgangspunten. 
Mijn verzoek heeft geen betrekking op een IBC-werk. Mijn verzoek is of we met thermisch gereinigde grond, 
waarvan je de partijkeuringen hebt ontvangen een GBT kunnen aanleggen op Maasvlakte II. Dat we daarbij een 
afstand houden tot aan het grondwater en dat er sprake is van een betonbaan waarmee een deel van de 
constructie is afgedekt, wil nog niet zeggen dat er ook sprake is van een IBC werk. 
Het realiseren van een GBT, waarbij om invulling te geven aan de zorgplicht voor de anionen het materiaal niet 
wordt 'ingegraven, maar wordt toegepast OP maaiveldniveau en waarbij om indringing van water te voorkomen 
en aan de functionaliteit kan worden voldaan de GBT wordt verdicht en dat er een betonbaan op komt is in mijn 
optiek verantwoord. 
Het keuren en toetsen als bouwstof is dan feitelijk niet aan de orde. De uitloging wordt uiteraard onderzocht 
middels een kolomproef indien niet wordt voldaan aan de emissietoetswaarde. Dus de gebruikelijke 
systematiek zoals verankerd in het Besluit- en de regeling bodemkwaliteit. Zoals je in de partijkeuringen kunt 
zien ligt de samenstellingswaarde voor molybdeen ver beneden de emissietoetswaarde. Gehalten Mo in de 
thermisch gereinigde grond liggen vrijwel altijd zo tussen de 1 en 5 mg/kg, terwijl de samenstellingswaarde voor 



Industrie 190 mg/kg is en de emissietoetswaarde 105 mg/kg. 
We kunnen in een voorlopig of definitief ontwerp aangeven hoe dit er precies uit zal komen te zien. De exacte 
toepassingslocatie kan ik dan ook aangeven. 
Het gaat om ongeveer 200.000 ton. 
https://www.portofrotterdam.com/n1/zaken-doen/innovatie-smartest-port/container-exchange-route-cer  
Met vriendelijke groet, 

Van: 	 Rdcmr.n11 
Verzonden: vrijdag 15 juni 2018 12:08 
Aan: 	 Patm.nl> 
CC: 	 Pdcmr.n1>; 	 (Ddcmr,nl> 
Onderwerp: Toepassing TGG van ATM op de Maasvlakte 
Beste., 
We hebben je verzoek besproken en komen tot de volgende conclusies: 
in feite vraag je om het toestaan van een grootschalige toepassing van een 18C-bouwstof. 
Voordat we een beslissing over dit verzoek kunnen nemen, hebben we nog aanvullende 
informatie nodig: 

• Je overlegt een milieuhygiënisch rapport voor grond i.p.v. bouwstof. Het materiaal zal als 
bouwstof moeten worden getoetst. Voor grond bestaan geen IBC-toepassingen. Uit 
uitloogproeven moet duidelijk worden dat wordt voldaan aan-de emissie-eisen voor IBC-
bouwstoffen. 

-  Er wordt geen enkele beïnvloeding van de omgeving door parameters uit het TGG  
geaccepteerd. Voor de toepassing geldt de Zorgplicht. We willen hierom een 
overzichtstekening met de aanleghoogten t.o.v. NAP. Daarnaast dient vastgesteld te zijn 
of het materiaal boven (>50 cm) de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) wordt 
toegepast. Er moet zekerheid zijn over het vloeistofdicht zijn van de voorzieningen, in 
casu de terre-armee-wand en de hierop aansluitende verhardingen van het wegdek en 
de goten hierlangs voor zowel grondwater als neerslag. 

En last but not least: over hoeveel ton toe te passen TGG hebben we het en waar (tekening) is de 
toepassing gelegen binnen Maasvlakte-ll? 
Hoe dan ook willen we zeker zijn dat niets uitloogt naar de onderliggende bodem en het 
grondwater. Uit ervaring (C-2 deponie) weten we inmiddels dat in de ijzerarme zeezandbodem 
van de Maasvlakte molybdeen zeer mobiel is en zich vergaand verspreid. 
Met vriendelijke groet, 



N.B.: 
De voorgaande mail was onjuist en heb ik ingetrokken. Ik weet niet of dit in jouw e-mailbox 
zichtbaar is. 
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. 



-1.11,~~1 -ILT; 
Van: 
Aan: 
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Onderwerp: 	RE: Brief van 	namens de Stichting de Schone Polder aan B&W van Hulst over de 
herontwikkeling van 	gebied Perkpolder 

Datum: 	woensdag 20 juni 2018 10:39:49 

Hallo , 
Dank voor e snelle reactie! Als het kan graag morgenochtend overleg hierover. 
Groet, 

Van: 	 - ILT 

Verzonden: woensdag 20 juni 2018 10:37 

Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT; 
- ILT; 	 - ILT 

Onderwerp: RE: Brief van~ namens de Stichting de Schone Polder aan B&W van 

Hulst over de herontwikkeling van het gebied Perkpolder 
Hoi 
Naast it signaal is er volgens mij meer dan voldoende aanleiding om als ILT opnieuw tegen 
ATM in aktie te komen. 
Onze Last onder Dwangsom geeft al aan dat de productcertificaten van ATM niet betrouwbaar 
zijn. Deze onbetrouwbaarheid is niet (direct) gebaseerd op de kwaliteit van het gereinigde 
product, maar gebaseerd op het reinigingsproces zelf. 
Bovendien hebben wij een redelijk lange begunstigingstermijn in het besluit opgenomen om aan 
de last te kunnen voldoen. Wij zijn hiermee geheel buiten de daadwerkelijke kwaliteit en 
normen gebleven. 
Terecht als je bekijkt op basis van welke kennis deze lasten onder dwangsom zijn ingezet. 
Intussen zijn wij met deze aktie links en rechts ingehaald door nieuwe gegevens en inzichten. 
Uit diverse onderzoeken (Bunschoten, Perkpolder, Plas van Heenvliet, recente 
monsternemingen door monsterteam Noord Brabant) blijkt dat de thermisch gereinigde grond 
onverwacht veel vluchtige aromaten zoals benzeen bevat (niet verklaarbaar vanuit het 
reinigingsproces). Bovendien is nu diverse malen aangetoond dat de TGG dusdanig uitloogt op 
zware metalen, dat deze uitloging de interventiewaarden van het Bbk flink overschrijden. Op 
basis daarvan zou de TGG als "niet toepasbaar" gekwalificeerd moeten worden in plaats van 
klasse Industrie. Hoewel volgens de regels der toetskunst uit het Bbk uitloogonderzoek mbt. 
zware metalen niet verplicht is omdat de samenstelling (ver) onder de toetswaarde blijft 
waarboven uitloogonderzoek verplicht is, kan met de huidige kennis niet meer volgehouden 
worden dat dit niet meer noodzakelijk is. 
Uit de mailwisseling en discussie met DCMR die ik gisteren ontving blijkt dat ATM deze 
wetenschap nog steeds negeert en nog steeds vol blijft houden dat uitloogonderzoek en 
toetsing op de uitloging van zware metalen niet hoeft. 
Deze wetenschap is op zich al voldoende voor DCMR om deze TGG niet te willen accepteren. In 
feite omdat nu steeds meer wordt/is aangetoond dat de productcertificaten ook vanwege de in 
de TGG aangetoonde stoffen en eigenschappen geen betrouwbaar beeld meer verschaffen van 
de milieuhygiënische kwaliteit. 
Bij de overwegingen om ATM een lange begunstigingstermijn te verlenen is ook meegenomen 
dat het vertrouwen in het product dusdanig is afgenomen, dat er in feite geen nieuwe gevallen 
zoals Bunschoten kunnen ontstaan. 
Dit blijkt uit de poging van ATM om 200.000 ton toe te willen passen op de Tweede Maasvlakte 
en de voorgenomen toepassing in Hulst een verkeerde aanname te zijn geweest. Blijkbaar is 
het vertrouwen in het product ook te koop te zijn. Bovendien constateer ik dat met de locatie 
Tweede Maasvlakte ATM een locatie heeft gekozen waar akties van verontruste omwonenden 
niet aan de orde zal zijn. 
Een derde argument om te kunnen stellen dat hier geen sprake is van een betrouwbaar 
certificaat wordt indirect aangetoond door de (extreme) voorwaarden en condities die ATM stelt 
aan de toepassingsmogelijkheden. Deze zijn goed vergelijkbaar met IBC-maatregelen, maar 
dan zonder de B van beheersen en de C van controle. Voor normale Industriegrond, toegepast 
in GBT toepassingen zijn dergelijke voorzieningen niet nodig en gebruikelijk. Bovendien toont 
ATM hiermee zelf indirect aan dat zij wetenschap heeft van de negatieve effecten van de TGG 
op het milieu (als dit nat wordt). 
Intussen is de IOD via het strafrechtelijk spoor doende om - onder meer met behulp van het 
zorgplichtartikel uit de WM - ATM te onderzoeken. Dit kan een langdurend proces worden, 
waarvan niet verwacht kan worden dat deze tot noodzakelijke maatregelen op korte termijn 
zullen leiden. 
Voor mij is er dus alle aanleiding om te overwegen via onze bestuursrechtelijke bevoegdheden 
opnieuw op te treden tegen ATM. 
Groet, 



- ILT - ILT 

Iffirws.ni> 

@rws.nl>; 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: woensdag 20 juni 2018 09:56 
Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

- ILT 

Onderwerp: FW: Brief van 	namens de Stichting de Schone Polder aan B&W van 
Hulst over de herontwikkeling van het gebied Perkpolder 
Collega's, 
Zie bijgevoegd. Wordt oa gesproken over onbetrouwbaar rapport van Witteveen en Bos. Ook 
wordt er over belangenverstrengeling, valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie gesproken. 
Graag even binnenkort bespreken of we hier als ILT nog actie op moeten ondernemen. 
Groet,. 
Van: 
Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 18:18 
Aan: 

- DGRW 

Onderwerp: FW: Brief van 	namens de Stichting de Schone Polder aan B&W van 
Hulst over de herontwikkeling van het gebied Perkpolder 
Zie bijgaande advocatenbrief namens Stichting Schone Polder aan Gemeente Hulst inzake plan 
PerkPolder Hulst. 
`Schrik ende huiver' hoe de gemeente de regels van het Bbk wenst/denkt op te rekken (eerst 
GBT-kader, inmiddels LMW-kader) voor 11 mio Eur die levering TGG gaat opleveren... 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com.) 

Van: 	(RVR) 
Verzon en: insclag 19 "uni 2018 15:34 
Onderwerp: Brief van 	namens de Stichting de Schone 
Polder aan B&W van Hu over e r erontwikkeling van het gebied 
Perkpolder 
Beste collega's 
In bijgevoegde brief van 	 namens de Stichting de 
Schone Polder aan B&W villairrneeirdt het plan voor de 
herontwikkeling van het gebied Perkpolder behoorlijk bekritiseerd. 
Een interessant verhaal. Ik heb de brief van de Facebook pagina van 
de stichting gehaald. 
Mat ,trionriollika nrnat  

CC: 

- DGRW 
-ILT 

(WVL) 



'TUT  Van: 
Aan: 
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—a1;1~1111111~-11-T11~ 
Onderwerp: 	RE: Brief van 	 namens de Stichting de Schone Polder aan B&W van Hulst over de 

herontwikkeling van 	gebied Perkpolder 
Datum: 	 woensdag 20 juni 2018 11:01:00 

Als de helft al waar is dan is het al schokkend hoe de gemeente omgaat met het "algemeen 
(maatschappelijk) belang" 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 20 juni 2018 10:41 
Aan: 	 ILT;Mal~111 ILT11~1~ - ILT 

ILT ; 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Brief van 	namens de Stichting de Schone Polder aan B&W van 
Hulst over de herontwikkeling van het gebied Perkpolder 
collega's, 
Hierbij vast een voorschot op de bespreking die  uil  noemt. 
Rapport W&B: 
Het rapport van W&B van m.i. niet onder de Kwalibo scope. Je kunt vanuit bodemoptiek wel 
vraagtekens plaatsen bij de kwaliteit van het advies! 
Je zou verwachten dat men zich richt op 'de voorkant' en dus uitgaat van het Bbk. 
Nu richt men zich op 'de achterkant' en dat is - zacht uitgedrukt - nogal wonderlijk. 
Belangenverstrengeling en strafbare feiten: 
Naar aanleiding van onderstaande passage het volgende. We zouden aan Justis kunnen vragen 
om 'een risico melding op verzoek' op te stellen. 
Daar gaat echter wel wat tijd overheen. Lastig kan zijn dat diverse betrokkenen in België zitten. 
VRAAG is overigens wat we daar vervolgens mee kunnen doen, zolang er geen Kwalibo zaken 
spelen. 
'....belangenverstrengeling, ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift (bijvoorbeeld ten 
aanzien van grondcertificaten); HAZ B.V. wordt/werd geleid door iemand die in België voor 
aanbesteding fraude/corruptie ter zake van een golfterrein is veroordeeld tot een 
voorwaardelijke 
gevangenisstraf (11111~); Hulst is een bijzonder kleine en financieel weinig 
draagkrachtige 
gemeente; de historie leert dat in zulke situaties een verhoogd risico aanwezig is dat een 
ambtenaar 
of wethouder met verleidingen in aanmerking komt, die op gespannen voet staan met zijn/haar 
functie/taak....' 
Tot slot: In het stuk wordt ook de ILT-IOD genoemd. Lijkt mij goed ook met hen af te 
stemmen! 
Groeten, 
11111 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 ILT; 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: Nieuwe actie richting ATM? 
Datum: 	vrijdag 22 juni 2018 09:41:05 

Gisteren heb ik 	gesproken van V&V. Het WS gaat, zoals het er nu naar uit ziet, 
beroep aantekenen tegen het besluit dat het WS niet als 3de  belanghebbende is toegelaten in 
de procedure. Het WS huurt de landsadvocaat in en heeft onze onderbouwing van de 
beschikking beoordeeld en acht het "kansrijk" om beroep aan te tekenen. 
Gisteren in het gesprek 	kwamen de volgende gedachtespinsels naar boven waarvan wij 
de juridische gevolgen niet van kan inschatten. Maar misschien kan jij dit wel. 	zou dit 
ook nog even ter sprake brengen bij het WS. 	• 
Stel: 
Bij de RvS wordt de ILT in het gelijk gesteld tegen ATM (dus het besluit blijft overeind) maar bij 
de RvS wordt tegelijkertijd het WS in het gelijk gesteld. Ofwel het WS moet worden toegelaten 
tot de procedure en heeft dus niet de mogelijkheid gehad om zich te mengen in de procedure 
en de ILT heeft de argumenten van het WS in het besluit niet laten meewegen. Wordt dan het 
besluit vernietigd? En moeten we dan weer vanaf het begin weer starten met de procedure?? En 
is ATM de lachende derde!!?? 
Ik ben benieuwd© 
Gr 

gezien het onderstaande moeten we misschien niet interveniëren (artikel 16) maar meer 
het gesprek aangaan met ATM oid. En vooral de andere BG goed aanhaken. 

Van: 	 - ILT 

Verzonden: vrijdag 22 juni 2018 08:01 

Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 

CC: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT 

Onderwerp: RE: Nieuwe actie richting ATM? 
Hoi 
Prima om ier nog een keer verder over van gedachten te wisselen. Ik ben daarbij op voorhand 
nog niet erg overtuigd dat de ILT opnieuw op grond van hetzelfde artikel 16 dat we al ten 
grondslag hebben gelegd aan de huidige LOD (wellicht met een andere motivering) een nieuwe 
LOD procedure in te zetten tegen ATM. Wat je dan feitelijk doet is de huidige LOD, die zeer 
waarschijnlijk gaat worden voorgelegd aan de RvS, wijzigen door daar een aanvullende 
motivering aan toe te voegen en daarmee alsnog de begunstigingstermijn bekorten. Juridisch 
gezien kan dat, het besluit zal dan automatisch onderwerp van de beroepszaak worden, maar of 
dat handig is waag ik te betwijfelen. Het is inmiddels algemeen bekend bij bevoegde gezagen 
voor toepassingen dat je buitengewoon kritisch moet zijn bij toepassingsmeldingen voor TGG. 
De lokale bevoegde gezagen kunnen deze nieuwe toepassingen met eigen bevoegdheden ook 
tegengaan. Wellicht is een alternatief handiger door mede bevoegde gezagen te stimuleren 
elkaar vooral te informeren over nieuwe inzichten. Dat voorkomt nieuwe, lastige, juridische 
procedures en daarmee wordt waarschijnlijk ook het maatschappelijke doel bereikt (voorkomen 
dat nieuwe verontreinigingen ontstaan door toepassing van TGG). Laten we hierover zoals 
gezegd nog eens een keer van gedachten wisselen. 
Groet, 

Van: 	 ILT 

Verzonden: donderdag 21 juni 2018 13:10 

Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

CC: 
	

ILT 	 - ILT 

- ILT 

Onderwerp: Nieuwe actie richting ATM? 
Heren, 
Zie ook mijn opmerkingen in de mail hieronder. 
We krijgen steeds meer aanwijzingen dat het productcertificaat van ATM ook inhoudelijk 
onbetrouwbaar is (geen Industriegrond maar Niet Toepasbaar). 
DCMR wordt opnieuw geconfronteerd met een (principe) aanvraag van ATM om 200.000 ton 
TGG toe te passen op de 2e  Maasvlakte. 



De politiek is wakker geworden. Vragen hoe het kan dat de ILT (zonder extra voorwaarden) de 
levering van "verdacht" TGG nog een tijdje door laat gaan liggen op de loer. 
Ik krijg sterk de indruk dat wij op zijn minst op basis van artikel 16 op kunnen treden. Het 
certificaat geeft - ondanks dat mogelijk conform de regels is getoetst - aantoonbaar geen 
betrouwbaar beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde TGG. 
Ik denk aan een aantal zaken die hierbij betrokken zouden kunnen/moeten worden. 

1. Er zijn in heel sterke mate stoffen aangetroffen die uit het (theoretische?) proces niet 
verklaarbaar zijn, zoals Benzeen. Ook in hoeveelheden die boven de interventiewaarde 
liggen. Hiervoor moet ATM op grond van protocol 7500 een vorm van 
calamiteitenonderzoek doen. Hoe worden deze stoffen verklaard? Komen deze stoffen 
uit aangeleverde te reinigen partijen (partijspecifieke parameters) of zijn deze op 
andere wijze tijdens het proces er aan toegevoegd (processpecifieke parameters). Op 
grond van protocol 7510 dient ATM deze stoffen te meten (en uiteraard ook mee te 
leveren, hoewel dit niet zo hard uit de protocolteksten is af te lezen). 

2. Hoeveel basis is er, naast de reeds uitgevoerde onderzoeken, nodig om op basis van 
artikel 16 een aktie in te zetten? 

3. Het proces stilleggen lijkt geen optie. Aangezien het productcertificaat geen betrouwbaar 
beeld geeft, extra parameters en voorwaarden stellen aan de uitkeuring? Zoals 
uitloogonderzoek voor zware metalen? 

4. De bestaande voorraad met partijkeuringen uitkeuren, waarbij ook de uitloging van zware 
metalen, vluchtige aromaten en een Gen X worden meegenomen? Kortom, alle nu 
verdachte parameters die niet bij de uitkeuring onder certificaat zijn meegenomen? 

Het zijn wat eerste gedachten. Kunnen wij hiervoor komende week de koppen bij elkaar 
steken? 
Groetjes, 



-ILT 

Van: 
Datum: maanda 
Aan: - 1LT 

- ILT 

Onderwerp: FW: Herziening lasten onder dwangsom 

Kopie: 

25 jun. 2018 1:13 PM 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

1.1"111--11.1; 

RE: Herziening lasten onder dwangsom 
maandag 25 juni 2018 14:46:03 

ILT 

Hoi collega's, hier moeten we het zeker over hebben want het lijkt me heel goed om 
opnieuw het gesprek met ATM aan te gaan. Ben morgen hele dag in Utrecht. Evt. dan even 
kort bespreken? 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackbeny.com) 

Heren, 

Bijzonder bericht. 

Wij weten dat ATM inmiddels bezig is het proces aan te passen, zodat aan onze last met betrekking tot het 
reinigingsproces zal kunnen worden voldaan. 

Nu wij toch al de koppen bij elkaar zouden steken over een mogelijk vervolg richting ATM, kunnen wij dit verzoek 
natuurlijk meenemen, voor wat het waard is. In ieder geval valt er dan zeker meer te bespreken dan alleen het voldoen 
aan onze last met betrekking tot het reinigingsproces. 
Groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 25 juni 2018 11:13 
Aan1~111111~ - ILT; 	- ILT ; 	- ILT 
Onderwerp: RE: Herziening lasten onder dwangsom 
Geachte 
Namens ATM B.V. (ATM) laat ik u weten dat ATM doende is een beroepschrift op te stellen tegen het besluit op 
bezwaar dat inmiddels is ontvangen. Parallel daaraan is mij verzocht na te gaan of ILT bereid is met ATM te 
spreken om te kijken of er een oplossing bereikt kan worden buiten de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State om. Dit vanzelfsprekend onder voorbehoud van alle rechten. Ik hoor graag of ILT hiervoor open 
staat. 
Met vriendelijke groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 12 februari 2018 11:27 



Aan: 
	

Pshanks.nl> 
CC: 	 - 1LT 	 - ILT 
Onderwerp: Herziening lasten onder dwangsom 
Geachte 
Zoals afgesproken bijgaand een afschrift van de herziening van de lasten onder dwangsom zoals deze vandaag 
is verzonden. 
Met vriendelijke groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not Intended for you. 1f you are not the addressee or if this massage 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. 

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: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT; 	 - ILT; 
Onderwerp: 	RE: Nieuwe actie richting ATM? 
Datum: 	 vrijdag 22 juni 2018 15:47:14 

Hoi-, 
Dat zat er natuurlijk wel in dat het waterschap zich niet gewonnen zou geven gelet op de grote 
betrokkenheid van het waterschap bij deze casus. Levert vast weer interessante jurisprudentie 
op. Maar het is geen probleem. Wanneer de RvS toch van mening is dat het waterschap 
ontvankelijk is in haar bezwaar dan zal de RvS zelf in de zaak voorzien wanneer zij het beroep 
van ATM ongegrond acht. De bezwaarfase hoeft dan niet opnieuw te worden gedaan. Zeker niet 
omdat het waterschap zal betogen dat de LOD c.q. de beslissing op bezwaar in stand moet 
worden gelaten. Wanneer het beroep ATM gegrond is wordt onze LOD vernietigd en moet een 
nieuwe beslissing op bezwaar worden genomen tenzij de RvS ook in dat geval zelf in de zaak 
voorziet. In het geval het waterschap toch ontvankelijk wordt verklaard zal bij een nieuwe 
beslissing op bezwaar ook de inhoudelijke argumenten van het waterschap moeten worden 
meegewogen. 
Geen zaken om ons zorgen om te maken dus. 
Goed weekend, 

- ILT 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	FW: vragen minister 
Datum: 	 woensdag 27 juni 2018 12:56:10 
Bijlagen: 	 Minister TGG.docx 

Via 	kwam ik in de e-mail trits terecht. 
Ik kan voor de derde vraag mogelijk een aanzet tot een antwoord meegeven nav ons bezoek 
aan ATM voor het GenX onderzoek. 
Daarin staat: 
Risico op kruisbesmetting op het terrein 
Er wordt bij het bemonsteren een en dezelfde monsterstok gebruikt. Kráisbesmetting van de 
monsters is dan ook aannemelijk. 
ATM gaat na wat de mogelijkheid is van eventuele interne besmetting in het geval dat 'SOVI-slib" 
elders in het bedrijf wordt ingezet. Opmerking: De OMWB heeft de meetdienst opdracht gegeven 
om het Sovi-slib op FRD te bemonsteren/analyseren (uitvoering 09-04-2018). 
Noot ATM: 
Evenals de OMWB heeft ook ATM monsters genomen van het SOVI-slib. 
Grondreiniging 
In het verleden werd gereinigde grond bevochtigd met Hollands Diep water. In een later stadium 
is het effluent van de 1e  wasser (waswater spui) in de "ploegschaarmixer" gebruikt om 
gereinigde grond te bevochtigen (getoond schema met als kenmerk bijlage 3, pag. 14 van 68). De 
initiële bron van dit water betreft overigens ook het Hollands Diep. Water wat is gebruikt voor de 
bevochtiging/koeling van thermisch gereinigde grond wordt niet gemonitord op FRD. 
In de periode van Q3 2013 t/m 01 2016, gedurende ca. 11 maanden, is het effluent van de awzi 
(afvalwaterzuiveringsinstallatie) in beperkte mate gebruikt als koelmedium in de tussenkoeler 
(zie voornoemd schema). Hier is ATM mee gestopt omdat het gehalte aan CZV voor een 
verstorend effect op de emissiemeetapparatuur voor CxHy zorgde. 
Voor nadere info/toelichting kun je me benaderen. 
Succes en groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 27 juni 2018 09:35 
Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

Onderwerp: FW: vragen minister 
Hoi 
Naast en 	ij <t ook PFOS een groter probleem te worden dan eerder gedacht. Uiteraard is het 
bekend dat in Noord-Holland rond Schiphol een probleem is met PFOS en is er in Noord-Holland 
een gebiedsgericht beleid geformuleerd voor deze eveneens zeer zorgwekkende stof. Buiten 
Noord-Holland zijn echter geen normen voor deze stof in bodem/grond van kracht. Nu het zelfs 
in Zeeland opduikt in TGG afkomstig van ATM lijkt dit een (extra?) aanwijzing te zijn voor 
verdere verspreiding. 
Wellicht moeten wij hier ook wat mee in het kader van de ZZG. 
Groet, 

Van: 	 DGRW 
Verzonden: maandag 25 juni 2018 16:55 
Aan: 	 ILT 

(BS) 

	

	 (RVR) 
- ILT 

Onderwerp: vragen minister 
Beste collega's, 
De Minister had nog een aantal vragen over een beslisnota voor de beantwoording van een 
aantal Kamervragen over TGG. Deze zijn al eerder bij jullie langs geweest. Ik heb de vragen 
van de minister beantwoord. Ik heb gebruik gemaakt van de beschikbare QenA's. Is denk ik 



goed dat jullie toch even naar de beantwoording kijken. Graag jullie reactie. Zou heel fijn zijn 
als jullie morgen kunnen reageren. Bij voorbaat dank. 
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Bij Perkpolder heeft RWS toch hetzelfde probleem. Is hier ook sprake van 
GenX ? 

In Perkpolder doet zich een vergelijkbaar probleem voor. Echter de kwaliteit van de 
TGG, de locatie specifieke omstandigheden en daarmee ook de risico's verschillen. 
In Bunschoten is de TGG toegepast in het grondwater en in Perkpolder niet. 
Gezocht is naar een maatwerkoplossing, afgestemd op de lokale situatie. 

In Perkpolder is in de grond geen GenX en wel PFOS aangetoond. Het onderzoek 
naar de kwaliteit van het grondwater loopt nog. 

Zijn er i berhaupt gevallen van ATM Moerdijk afkomstig die wel voldoet aan 
de eisen ? 

TGG wordt al meer dan 20 jaar geproduceerd en is in honderden locaties toegepast. 
Zelden zijn er uitvoeringsproblemen gemeld. Recent is voor een aantal locaties 
bekend geworden dat de toegepaste TGG niet voldoet aan de eisen, waaronder 
Westdijk te Bunschoten en Perkpolder te Hulst. 

Klopt het verhaal dat koelwater van Chemours is gebruikt door ATM 
Moerdijk. 

Bij ons is bekend dat afvalwater van Chemours bij ATM ter reiniging is aangeboden. 
Er is vooralsnog geen oorzakelijk verband aangetoond tussen de reiniging van het 
afvalwater en thermische reiniging van grond. Onderzoek naar de mogelijke 
oorzaken moet dit uitwijzen. Dit is onderdeel van de verkenning. 



- 

RVR); 	 - DGRW; 
g 

BS 
- I3SK; 

CC: 
(PPO) ; 

(WVL) ; 
(WVL) ; 

(WVL) ; 
(WVL) ; 

(CD); 
(PPO) 

Van: 	(RVR) 
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 16:51 
Aan: 	 - DGRW ; 

(BS); - ILT 
- BSK ; 
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Van: 	M
i

lall 
Aan: 	 .in :ILI 
Onderwerp: 	RE: vragen minister reactie RWS WVL en PPO nagekomen wijziging 
Datum: 	woensdag 27 juni 2018 13:46:09 

Beste 
Dank voor e bericht. Ik zal contact opnemen met jouw collega. 

Van: 
Verzo 
Aan: 
ILT; 
CC: 
On e e 
Beste 
Gister!! een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd met betrekking tot de afvalstoffen van 
Chemours. Hierin is ook een deel van vraag 3 beantwoord. 
Je kan hiervoor contact opnemen met mijn collega 
van dat rapport. 

- ILT 
n mini _reactie RWS WVL en PPO nagekomen wijziging 

, onderzoeker en auteur 

- ILT; 

Onderwerp: RE: vragen minister reactie RWS WVL en PPO_nagekomen wijziging 
Urgentie: Hoog 
Beste mensen, 
Nog een nagekomen wijziging m.b.t. de beantwoording van vraag 1. Zie bijgevoegd document. 
Met vriendelijke groet, 



Van: 
Verzon 
Aan: 
(BS); 
CC: 

(RVR) 
sda 26 juni 2018 15:42 

- DGRW - 85K; 	 - ILT; 

(CD) 
(P 	 • 
Onderwerp. :vragen mini -r_rea e S WVL en 
Urgentie: Hoog 
Beste mensen, 
Hierbij stuur ik jullie het tekstvoorstel van 
verwerkt. 

met daarin onze aanpassingsvoorstellen 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: tatps://www.dannnI/nieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch-gereinigde-grond-voortopig-niet-

geaccepteerd.html 
Datum: 	 woensdag 27 juni 2018 15:19:19 

En het sluit mooi aan bij onze insteek om het probleem ook bij beleid aan te kaarten vwb de 
normstelling en wijze van keuring. 



LT 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

- ILT 
woensda 27 'uni 2018 14:58 

- ILT; 	 - ILT, 	 - ILT; 
- ILT• 	 - ILT; Peters, 	 - ILT 

-ILT 
FW: https://www.dcmr.ni/nieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch-
gereinigde-grond-voorlopig-niet-geaccepteerd.html  

Collega's, 

Hierbij een krachtig signaal vanuit DCMR In de pers dat TGG van ATM voorlo i niet zal worden geaccepteerd. 
Sluit geheel aan bij het verzoek van ATM om te overleggen, sterker nog, 	heeft indirect hier al aan 
gerefereerd als achtergrond. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 27 juni 2018 14:15 
Aan: 	 - ILT; 	@rudutrecht.nr 
Onderwerp: https://www.dcmr.nVnieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch-gereinigde-grond-voorlopig- 
niet-geaccepteerd.html 

Heren, 

Ter info! 

Met vriendelijke groeten, 



prws.nk 	 - ILT rws.nl>; (RVR) 
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- ILT 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: 	 woensda 27 'uni 2018 09:35 
Aan: 	 ■  - ILT; 
Onderwerp: 	 RE: vragen minister 

- DGRW 

Hoi 
Voor et moment denk ik correct. 
Ik heb signalen, (nog niet heel concreet, maar meer in het geruchtencircuit) dat er mogelijk meer aan de hand is 
bij andere toepassingen. Dit zal de verdere verkenning uit moeten gaan wijzen. 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 25 juni 2018 20:41 
Aan: 	 DGRW 
CC: 	 -ILT 
Onderwerp: RE: vragen minister 
Hoi 
Volgens mij ok, één tekstueel dingetje, in de volgende zin zou ik het woord 'en' veranderen in 'maar' 
In Perkpolder is in de grond geen GenX en wel PFOS aangetoond. 
Groet,  ai 
Van: 	 - DGRW 
Verzonden: maandag 25 juni 2018 16:55 
Aan: 	 - BSK 	 • minienm.ni>; 	 - ILT 	 • ilent.nk 

Onderwerp: vragen minister 
Beste collega's, 
De Minister had nog een aantal vragen over een beslisnota voor de beantwoording van een aantal Kamervragen 
over TGG. Deze zijn al eerder bij jullie langs geweest. Ik heb de vragen van de minister beantwoord. Ik heb 
gebruik gemaakt van de beschikbare QenA's. Is denk ik goed dat jullie toch even naar de beantwoording kijken. 
Graag jullie reactie. Zou heel fijn zijn als jullie morgen kunnen reageren. Bij voorbaat dank. 
Met vriendelijke groet, 

1 



- ILT 

- ILT 
woensda 27 uni 2018 15:13 

- ILT; 
- ILT; 	 - ILT 

FW: https://www.dcmr.nlinieuwsberichten/2018/06/meldingen-therrnisch- 
gereinigde-grond-voorlopig-niet-geaccepteerd.html 

ILT; 

- ILT; 
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LT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Nog even een nabrander; 

In dit bericht van DCMR. zit een koppeling naar een eerder persbericht over de TGG toepassing bij de Plas van 
Heenvliet. 
Zie hier een directe link naar een van de voormalige zandwinputten. 

Gezien het recente debat over de zandwinputten kan ook dit extra publicitaire aandacht gaan genereren. 

Groet, 
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