
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

11; 

FW: AD Over weghalen grond Westc ijk Bunschoten 
maandag 11 september 2017 08:38:00 
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Hoi 
Zie ier oe dit misverstand in de wereld heeft kunnen komen! 
Groet, 

Van: 	 @rudutrecht.nl] 
Verzonden. aa ilit~ em. -r 	.17 
Aan: 
Onde 	1 	4,-Ter weg alen grond Westdijk Bunschoten 
Goedemorgen 

' Ze blijven alle. 	door elkaar halen. Afgelopen woensdag was de Commissie Ruimte 
in Bunschoten, daar mocht ik eindelijk het verhaal vertellen zoals het is...daarbij heb ik 
o.a. uitgelegd dat het certificaat niet volledig bleek, omdat de zouten en pH etc. niet 
vermeld waren. En heb ik gezegd dat als we dit van te voren hadden geweten dat we 
de TGG niet geaccepteerd zouden hebben op deze locatie. 
En hiervan maken ze nu weer een verhaal in combinatie met ILT... Het irritante is een 
beetje dat er bij de extra raadsvergadering veel pers was en wij niks mochten zeggen 
(alleen de wethouder van info voorzien). En nu kunnen we eea uitleggen, hoe aa 
certificering werkt en dan is er niemand... 
Moeten we nog een afspraak plannen voor overleg, en hebben jullie nog nieuws? (miss 
even bellen?) 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 11 september 2017 07:54 
Aan: 
Onderwerp: FW: AD Over weghalen grond Westdijk Bunschoten 
Hoi 
Hieronder artikel AD van afgelopen zaterdag. Hoe het AD heeft kunnen verzinnen dat wij 
documenten over de milieuhygiënische kwaliteit hebben gemist is ons een raadsel. Die 
conclusie is door het AD geheel uit de lucht gegrepen. 
Groet, 

- ILT 





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 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 	 ILT  
Aan: 	 ILT  
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	Gesprek met DCMR 
Datum: 	maandag 11 september 2017 12:31:40 

Hoi 
Ik kreeg vanmorgen 	 van DCMR aan de lijn (het was te verwachten). Het 
ging over de verontdieping van de Plas van Heenvliet. Recent is daarvoor 200.000 ton 
TGG van ATM voor gebruikt. (Is in zoet water!). 
Naar aanleiding van de onrust bij Bunschoten was men bij de DCMR half wakker 
geschud. Er is vooraf extra onderzoek gedaan op de toe te passen partijen. Blijkbaar 
toch niet gericht op sulfaat en pH. Nu gaat de DCMR (net als bij Bunschoten) een 
monitoringstraject in, gealarmeerd door de resultaten bij Bunschoten. 
Ik heb aangegeven wat wij hebben gedaan en dat wij t.z.t. informatie op gaan vragen 
over de melding, de bijbehorende certificaten, grondbewijzen en evt. andere informatie 
die is meegeleverd. Ook aangegeven dat wij nu even aan de zijlijn blijven, afhankelijk 
van de ontwikkelingen met ATM. 
Wat wel op valt; Martens en Van Oord is hoofdaannemer van de aanneemcombinatie die 
dit werk uit voert. (Heeft er natuurlijk zelf belang bij om zoveel mogelijk TGG kwijt te 
kunnen). Ik heb zo het gevoel dat wij niet volledig zijn geïnformeerd door Martens en 
Van Oord. Blijkbaar is inderdaad niet meer aan derden geleverd, maar past zij naar het 
zich aan laat zien zelf wel nog op grote schaal TGG toe in werken waarvoor MvO de 
hoofdaannemer is. 
Hier moeten we wellicht nu toch iets mee. Onze overwegingen om coulant te zijn naar 
ATM met het inlichten van afnemers komt hiermee in een ander daglicht te staan! 
Verder heb ik in dit stadium nog niet doorgevraagd. Zo weet ik niet precies wanneer de 
toepassingen zijn gemeld en wanneer precies de toepassingen zijn uitgevoerd. Kan 
relevant zijn. 
Misschien toch maar vast deze informatie opvragen? 
Groet, 
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Van: 

Cc:
: 	

-:11.1.; 	 á 	ai 	ll....11.1 
Aan 

Onderwerp: 	RE: VGI-sbdais ATM 
Datum: 	dinsdag 12 september 201716:32:25 

Hoi 
de in o op de site klopt niet helemaal meer want de Aanwijzing Handhaving Milieurecht 
bestaat niet meer. Die is met ingang van 1 mei 2014 al vervallen. In die Aanwijzing 
wordt overigens overtreding van artikel 18 Bbk niet gezien als kernbepaling. 

LT 
Verz, 	- 	. • . 	 • e -r 2017 9:36 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT 
CC: 	 - ILT; 	 - I ; 	 - ILT 
On e 	p. 	idus A 
Hallo collega's, 
Gisteren had ik een interessant gesprek met de EVOA-collega's. Zij wilden bijgepraat 
worden over ATM. ATM heeft namelijk een VGI-status (een vooraf goedgekeurde 
inrichting voor nuttige toepassing). 
Dit houdt in dat ze enkele voorrechten krijgen zoals snelle behandeling van de 
beschikkingen. (zie hieronder de tekst op onze website over de VGI-status). Verder ligt er 
bij de EVOA-collega's nog een verzoek voor nog eens een soepeler regime. 
Voor wat betreft de VGI-status; deze kan je als bedrijf alleen hijgen als er in de vier jaar 
voorafgaand aan het verzoek hiervoor geen bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke 
sancties zijn opgelegd. 
Het betekent ook dat als de bestuursrechtelijke sanctie van ons rechtskracht heeft 
gekregen, de VGI-status weer ingetrokken kan worden. 
Zoals het er nu naar in ziet zal niet ingestemd worden met het verzoek voor een versoepeld 
regime. Met een procedure voor het intrekken van de VGI-status wachten zij tot de LOD 
definitief rechtskracht heeft gekregen. 
Ik hou ze op de hoogte. 

MIE 
Alle inrichtingen waar uit het buitenland afkomstige afvalstoffen met 
kennisgevingsprocedure in ontvangst worden genomen èn nuttig worden toegepast kunnen 
in aanmerking komen voor de VGI-status. De wettelijke basis hiervoor is gelegd in de 
EVOA en de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen. 
Vooraf goedgekeurde inrichting 
De term VGI-status houdt in dat de inlichting waar de afvalstoffen worden verwerkt door 
de bevoegde autoriteit is aangemerkt als vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige 
toepassing. 



Voordelen van een VGI-status 
De EVOA gaat uit van een overbrengingsperiode van één jaar. Als de overbrenging 
plaatsvindt naar een inrichting met VGI-status, kan de kennisgever een kennisgeving 
indienen met een overbrengingsperiode van maximaal drie jaar. Daarnaast is het voordeel 
van een kennisgeving voor een overbrenging naar een inrichting met VGI-status dat de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) binnen zeven werkdagen na de verzending van 
de ontvangstbevestiging een beschikking moet afgeven. 
Eisen aan inrichting voor VGI-status 

• De inrichting moet beschikken over een omgevingsvergunning voor de over te 
brengen afvalstoffen en de wijze van verwerking; 

• De inrichting moet ten minste vier jaar in bedrijf zijn met de verwerkingsinstallatie 
en het verwerken van de afvalstoffen waarvoor de VGI-status wordt aangevraagd; 

• In de vier jaar voorafgaand aan het verzoek mogen geen bestuursrechtelijke en/of 
strafrechtelijke sancties, die niet meer in rechte aanvechtbaar zijn, zijn opgelegd 
vanwege overtredingen van bepalingen, genoemd in Bijlage I van de Aanwijzing 
handhaving milieurecht (de zogenaamde kernbepalingen); 

• Er moet een verklaring omtrent het gedrag worden overgelegd. De verklaring mag 
op het moment van indienen van het verzoek niet ouder zijn dan twee maanden. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

j1T Team 17 
111; 

FW: MB-verzoek inzake ATM 
vrijdag 15 september 201711:25:40 

Dag Dames, 
Er is een mondeling Wobverzoek binnengekomen (datum 15 september 2017). 
Verzoeker is 	, voormalig raadslid uit Bunschoten. Adresgegevens heb ik bij 
het domein zie CC opgevraagd. 
Verzoeker vraagt om ons inspectierapport over ATM. 
(ATM heeft net een LOD opgelegd gekregen, we verwachten een vovo) . 
Willen jullie een Wobdossier aanmaken? 

: Wie mag ik hier blij mee maken? 
Groet, 

an: 
Verz~en: v 	se elltri2LT017 9:51 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - 
On e er D: 	verzoek inzake ATM 
Hoi 
Vandaag kreeg ik het verzoek van een voormalig raadslid uit Bunschoten, waarin hij 
vraagt naar ons rapport over ATM. 
Ik heb hem aangegeven dat hij dit alleen kan doen via een formeel WOB-verzoek. 
Zijn naam is 

s et verzoekinnen omt, an neem i aan at volstaan kan worden met de LOD met 
bijgevoegd inspectierapport. 
nrc3P1iPs 



Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	FW: Stukken deel 1 atM 
Datum: 	 maandag 18 september 2017 16:16:08 
Bijlagen: 	 Stukken deel 1.pdf 

129 

Verzoek vovo en stukken deel I 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 18 september 2017 15:56 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: Stukken deel 1 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 @ilent.nl 
Verzonden: maandag 18 september 2017 15:51 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: Stukken deel 1 

Open het bijgevoegde document. Het werd gescand en aan u verzonden vanaf een multifunctioneel apparaat 

Bestandstype bijlage: pdf/a, Multi-Page 

Locatie van multifunctioneel apparaat: DH-HOF/24.A02 
Naam apparaat: EX750399 

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. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT, •~1  - ILT 
Onderwerp: 	FW: Stukken deel 2 
Datum: 	 maandag 18 september 2017 16:16:50 
Bijlagen: 	 Stukken deel 2.pdf 

En stukken deel 2. 

Gr, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 18 september 2017 15:56 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: Stukken deel 2 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 @ilent.n1 
Verzonden: maandag 18 september 2017 16:05 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: Stukken deel 2 

Open het bijgevoegde document. Het werd gescand en aan u verzonden vanaf een multifunctioneel apparaat 

Bestandstype bijlage: pdf/a, Multi-Page 

Locatie van multifunctioneel apparaat: DH-HOF/24.A02 
Naam apparaat: EX750399 

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. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

-7-1LI;a11~.11.1 
RE: Voorlopige voorziening ATM 
maandag 18 september 2017 16:49:13 

Hoi 
en ik hebben hierover nader van gedachten gewisseld en zijn tot de conclusie 

ge omen dat het niet opportuun is om een dergelijk verzoek te weigeren nu er een 
voorlopige voorziening is aangevraagd. Echter wel met dien verstande dat we positief op 
een dergelijke vraag vanuit de RvS zullen reageren. We gaan het dus niet zonder meer 
onderling regelen. En de toezegging zal niet verder reiken dan de beslissing op het 
verzoek om voorlopige voorziening. 

Van: 	 -ILT 
Verzon i en. 	n a 	se ember 201714:24 
Aan: 	 - ILT; 	 ILT 
CC: 	 - LT 
On • erwe p: 	oor opige voorziening 
Hoi Allen, 
In overleg met 	heb ik 	 teruggebeld en aangegeven dat de 
communicatie nu ver er via za ver open. 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: maan a 	se em er 1714:05 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
CC: 	 - 	; 	 - ILT 
On erwerp: : oor opige voorziening 
Hi 
Ik weet nog van niks. Als er een vovo is ingediend moet deze vraag van de Raad van 
State komen. Maar ik ga wel even bellen. 
Groet, 
111111111, 
Van: 	 -ILT 
Verzon en: maan a 	sep ember 2017 14:01 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT; 	 - ILT; 

n e 	er Voorlopige voorziening ATM 
Dames, 
Ik had zojuist 	 van advocatenkantoor Ploum Lodder Princen uit 
Rotterdam aan e ijn. 
Zij hebben Voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Zij hebben 
mondeling al doorgekregen dat de hoorzitting plaats zal gaan vinden op 16 oktober. 
De Vovo gaat over de lasten 1 en 4 (aanpassing administratie en informeren afnemers). 
Nu wil het geval dat de begunstigingstermijn voor last 1 verloopt voordat de hoorzitting 
plaats vindt. Het verzoek is om deze termijn op te rekken tot aan de 



hoorzitten/uitspraak van de Raad van State. 
Zij heeft gevraagd of ik haar hier vandaag nog over zou willen berichten. 

hoe zijn jullie gedachten hierover? 
Groet, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

RE: Gedachten -j verificatie last 1 bij ATM 
maandag 18 september 2017 16:49:14 

Hoi 
Laten we ier nog maar even mee wachten nu we positief zullen reageren op het te 
verwachten verzoek van de RvS de begunstigingstermijn op te schorten totdat er op de 
VoVo is beslist. Zie hierover mijn eerdere mailtje. 
Groe 

Van: 	 - ILT 
Verz 	 ber 201713:45 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT 
On • e erp: - +ac ten bij verificatie last 1 bij ATM 

Hoi!Zoa s ij de lunch al aangegeven verloopt volgende week dinsdag de termijn van de 
eerste (administratieve) last van ATM. 
Zoals je aangaf is het handig om op zijn vroegst een week later een kijkje te gaan 
nemen bij ATM en te bekijken in hoeverre zij al invulling heeft gegeven aan de last. 
Hierbij de focus op de inrichting van het administratieve proces en hoe hierin nu het 
volgen van alle ingaande stromen tot aan het te leveren eindproduct is geborgd. 
Het lijkt mij in dit geval - mede gezien de lopende aak en discussies - niet handig om 
dit alleen te doen, maar minimaal met twee personen. 
Ik kan mij zo voorstellen dat wij hiervoor eerst informatie op gaan vragen en dan een 
bezoek je gaan afleggen. 
Bij deze op te vragen informatie denk ik aan een procesbeschijving van het 
administratieve systeem na aanpassing, een voorbeeld en een inventarisatie van nog 
niet verwerkte productie/verwerkingsclusters waarbij niet (meer) aan de administratieve 
eis kan warden voldaan. 
Wellicht kan/zal dan aan de orde kunnen komen hoe om te gaan met al gevormde 
productie/verwerkingsclusters. Ik kan mij zo voorstellen dat de omvang/inhoud nu 
bepaald wordt, deze partijen apart gehouden warden en dat wij accepteren dat deze 
vooraf geoormerkte partijen nog verwerkt mogen worden zonder dat hiervan bekend is 
uit welke oorspronkelijke te reinigen partijen en bijmengingen deze bestaan. Op deze 
wijze kunnen deze clusters uitgefaseerd worden en tegelijkertijd het administratieve 
systeem op orde worden gebracht. Wij kunnen eventueel aan de hand van de 
hoeveelheden van deze clusters later nog verifiëren of er niet nog grotere hoeveelheden 
onder deze noemer zijn verwerkt. 
Lijkt jou deze insteek werkbaar of zie ik wat over het hoofd? 
Groet, 



Denk ook  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Prioriteit  

11111111" —7-1Li  FW: Chec aanpassingen protocol 7510 nav ILT-HUF-toets 
dinsdag 19 september 2017 10:24:24 
Protocol 7510 v5 0 C 7-3 - wijzigingen geaccmteenipcif 
protocol 7510 v5 0 C 2-3 - wipigimpen geaccepteerd, ocx 
Protocol 7510 v5 0 C 2-3 pdf 
PintiMUSMLY5:LCialikla 
Commentaartabel protocol 7510 versie 5.0 cl 29 juni 2017 v2-2c.pdf 
Kopie van Commentaartabel protocol 7510 versie 5.0 cl 79 juni 2017 v2-2cikpc 
Hoog 

Als je dit leest.... Zie inbreng ATM en RWS en de commentaren... 
Van: 	 -  ILT 
Verz 	 tember 2017 9:38 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	ec anpassingen protocol 7510 nav ILT-HUF-toets 
Urgentie: Hoog 
Hoi 
Hielistukken voor de 7500. 
Gr 

Van: 
Verzonden: dl 
Aan: 
CC: 
On •e 
Urgentie: Hoog 
Hallo 
Zie hieronder, SIKB heeft nav de HUF-toets van ILT en een aantal opmerkingen vanuit 
RWS het protocol aangepast. 
Kan jij een snelle check doen of de opmerkingen die jij en 	hebben gemaakt 
voldoende zijn verwerkt? 
Ze willen graag voor 14 september reactie van ILT, gaat dat lukken? 
Ik hoor het graag. 

- ILT 
tember 2017 13:30 

-ILT 
- ILT 
ILT-HUF-toets 

Van: 
	

(WVL)  
Verzon • . in 	se• ember 20 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
	 RW; 	(WVL); 

	
(WVL) 

On • erwerp: f 	gepaste ve te 	510 
Urgentie: Hoog 
Hol 
Bijgaap de laatste versie van het protocol 7510. Eerder heeft ILT al naar dit document 
gekeken. Door ILT en RWS zijn nogal wat opmerkingen gemaakt op dit document. Deze 
opmerkingen zijn grotendeels verwerkt. Een nieuwe pre-HUF is daarmee gewenst. 
Op 14 september hebben wij weer een overleg over deze versie van het protocol. Lukt het om 
voor hiervoor een reactie te geven. De reactie kun je naar mij sturen in CC aan 

Een fijne dag, 

aan het milieu -  is printen van deze mail echt nodig? 
(WVL) 
5 se tember 2017 8:28 

(WVL); MAM (WVL); 
Onderw rp: -Yr. 	ngepa e versie ro oco 
Ur entie: Hoog 
Ha 
Deze gras voor re huf bij ILT neerleggen. is de verbeterde versie. Wij kijken er zelf ook 
nog naar 	 en ik). Zou fijn zijn als we de hoofdpunten op 14 september kennen 

Van: 
Verzon 
Aan: MM-) 



want dan bespreekt 	die met de begeleidingsgroep. 
Groeten, 

Verzonden met BlaekBerry Work(www.blackberry cona) 

Van: 	 @nvpg.til>  
Verzonden: 4 se .  2017 17:10 
Aan: 	 @STKR nl> 
Onderwe : Aan e aste versie Protocol 7510 
Ce: ' 	 WVL " 
(WVL)" 

Beste 
Het heeft wel enige moeite gekost om alle commentaar, die aanvullend is ingebracht of nog niet 
was verwerkt, te verwerken. Samen met 	 zijn wij erin geslaagd om (naar onze 
mening) invulling te geven aan de opgedragen acties en ook de verwerking van het commentaar. 
Je treft hierbij aan: 

1. Het gewijzigde protocol na acceptatie van alle wijzigingen (pdf en word) 
2. Het protocol met de wijzigingen (pdf en word) 
3. Commentaartabel ingebracht op de versie van 22 juni 2017 (in pdf en word) 

Bijii ligt nog een actie om de BRL 7500 aan te vullen met verantwoordelijkheden (zoals is 
afgesproken in het overleg met 	 ). Hierna wordt ook verwezen in het protocol. 
Bij 	 ligt de actie om deze versie af te stemmen met het Ministerie en IL&T (pré 
HUF-toets). Verder zal nog afstemming moeten plaatsvinden met de RvA. 
Door de wijzigingen zijn veel handelingen nauwkeuriger omschreven en zijn niet voor tweeërlei 
uitleg vatbaar. 
Wij hebben deze versie ook aan onze leden en TC leden beschikbaar gesteld. Eventuele 
knelpunten zouden dan nog ingebracht kunnen worden in de vergadering van de 
begeleidingscommissie van 14 september as. 
gig  wil jij deze versie op korte termijn mailen aan de leden van de 
begeleidingscommissie/Sectie Grondstromen? 
'vimmen -  unie no= VI d en hebbenof Ceeen wek! otil  wensen dan hoor ik het _r aa:.  
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 	RE: SGS-Intron / ATM 
Datum: 	 donderdag 21 september 2017 11:03:34 
Bijlagen: 	Koers Handel BR! S1KB 7500.7111 

ltBaRCDBLRMI 

Hoi 
n.a.v. ons telefoontje; 
In de bijlage de 7500-auditrapporten van SGG-Intron bij Koers. 
De passage die ik je stuurde is van het rapport uit 2017. In de audit van 2016 kwam dit 
punt niet aan de orde. Mogelijk dat de commotie rond ATM de audits van SGS strenger 
heeft gemaakt. Moeilijk hard te maken. Zou wel een mooi effect zijn. 
Ik wacht nog op een reactie van SGS op de LOD aan ATM. Daar heb ik gisteren nog een 
rappel voor gestuurd. Ik hou je op de hoogte. 
Dit effect hebben we nog niet bij andere 7510-CI's gezien 

• Bij Normec hebben we geen thermische reiniger voor de 7500 geselecteerd. 
• Kiwa is in het voorjaar 2018 weer aan de beurt voor een verificatie. Dan kunnen we 

kijken of zij nog een thermische reiniger hebben die we kunnen selecteren. 
Je geeft aan dat er sprake is van onduidelijkheid in de 7500, zelfs strijdigheid in de 
hogere norm (principe scheiden en gescheiden houden). Dan moet dit in de HUF terecht 
komen. 
Na het doorlopen van de HUF kunnen we, mede n.a.v. ATM, CI's er gericht op wijzen 
hoe de ILT aankijkt tegen omgaan met residuen. 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzonnen: woensaa zu se tember 2017 14:54 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - 
On erwer : 	n o ATM 
Hallo 
Ik he SGS een rappel gestuurd ivm hun auditbevindingen bij ATM (voor de par. Waarop 
de LOD ligt). 
Bij de SGS-audit voor de 7510 bij Koers, kwam ik t.a.v. par. 6.8.2 de volgende 
opmerking tegen. Wellicht ook een punt voor het Toezichtsignaal. 
6.8.2 	Producten en 	0 Via de extractieve grondreiniging wordt 

	

residuen van 	zowel klasse wonen, klasse industrie als niet 
reiniging toepasbare grond gereinigd. Dit slib wordt in 

één opvangbak opgevangen. Het resultaat 
van de indicatieve keuring van 392 ton slib, 
onderzoek 4618, Alcontrolnummer 12340282 
van 21-7-2016 met BoToVa toetsing is klasse 
industrie op basis van zink, PAK-10 en 
minerale olie. Na indroging is het slib 
opgeslagen in depot GRW-5-10 batch 05-07-
2016 met een totale omvang van 1.652,44 ton. 
De verwachting is dat het slib vrijkomend bij 
de reiniging van niet toepasbare grond sterk 
verontreinigd is en derhalve niet toepasbaar 
is. De kwaliteitsverbetering komt 
vermoedelijk door opmenging met schonere 
slib vrijkomend bij de reiniging van wonen en 
industriegrond. 
Op basis van paragraaf 6.8.2 kan ik hier geen 



afwijking schrijven. Mogelijk is de werkwijze 
in strijd met de wet milieubeheer dan wel de 
wet besluit bodemkwaliteit. 
Aanbevolen wordt om de werkwijze voor 
akkoord voor te leggen bij het bevoegd 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

(0-5-17-0062.001)
ILT  

:21  
woensdag 27 september 2017 17:13:10 

k IJ 
Ut.; alk rt...k. 	(0-5-17-0062.001).pdf 
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Beste 
Laat onderstaande vraag maar zitten, ik heb zojuist het schriftelijke verzoek van 

uit Bunschoten ontvangen. In ieder geval, ik neem aan dat om de deze!! 
persoon gaat. 
Hij verzoekt in ieder geval om rapporten die de ILT heeft uitgebracht omtrent de 
vervuiling in de Westdijk te Bunschoten alsmede rapporten die informatie bevatten over 
het besluit van de ILT over de productie van deze zogenaamde thermisch gereinigde 
grond en handhavingsbesluiten van de ILT met betrekking tot deze kwestie. 
Ik hoor graag van je of we al dan niet over deze documenten beschikken. Indien de 
verzochte documenten wel aanwezig is, ontvang ik die zo graag zo snel mogelijk. Dit 
omdat het verzoek op milieu-informatie ziet en de reactietermijnen korter zijn dan bij 
Wob-verzoeken waarbij geen milieu-informatie aan de orde is. 
Alvast bedankt voor de moeite. 
Met vriendelijke groet, 
1111111 
Van: 	 - ILT 
Verzon• en: w. 	-• -moer 2017 14:45 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
On i e erp. 
Beste collega, beste mi, 
Op 15 september 2017ha je een (mondelinge) wob-verzoek van 
doorgestuurd naar de Afdeling JZ van de ILT (zie mailwisseling in bij age . 

verzocht om één bepaald rapport van ATM of heeft hij verzocht om alle in !!!!!" 
Ik heb hier enige vragen over. Wat was de aanleiding van het verzoek? Heeft 

Eide ILT over ATM heeft? Heb jij misschien zijn telefoonnummer zodat ik hem hierover 
kan bellen. Alvast bedankt! 
Met vriendelijke aroet. 

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 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liabitity for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Bunschoten„16'september 2017 

Geachte heer/mevrouw 

In het kader van mijn onderzoek naar vervuiling in de Westdijk te Bunschoten verzoek ik u 
mij de volgende informatie/documenten te verstrekken. 

Rapporten door u uitgebracht omtrent deze vervuiling 
Rapporten die informatie bevatten over uw besluit over de productie van deze z.g. 
Thermisch Gereinigde Grond 
Besluiten zoals door u genomen om over te gaan tot handhaving 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, 
eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor XRktober 2017 toe te 
sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieëd.d. verzoek ik u 
mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Graag ontvang ik uw informatie per E-mail 



t t--i 
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Van: 	 - IJ T 
Aan: 	 _Ja 
Onderwerp: 	RE: Wobverzoek 	(0-5-17-0062.001) 
Datum: 	donderdag 28 september 2017 08:22:18 
Bijlagen: 	RE Forward and Track 170921-000241 - L)wanesomnren ATM Moerdijkmso 

ittaBgfilLLRM 

Hoi 
Zie de bijgevoegdemail die ik hierover net verzond aan.... Alle info is reeds bij JZ 
aanwezig in het kader van een verzoek om voorlopige voorziening. Als ik het verzoek 
goed lees denk ik dat we kunnen volstaan met het inspectierapport en de daarop 
gebaseerde last onder dwangsom. Maar dat is goed om nog even bij de aanvrager te 
checken. 
Beide stukken zitten in het procesdossier van 
Groet,  
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Van: 	11111111L
immum

.111 . 
Aan: 

	

	 MIIIM.21,1; 	 z111 
RE: 7 Onderwerp: 	 :111 11Iadr: 170921-000241 - Dwangsommen ATM Moerdijk 

Datum: 	donderdag 28 september 2017 08:19:00 

en 	a het handig is om even contact te zoeken met de verzoeker om te 
achterhalen wat hij precies hebben wil. Er is nogal vee! info (zie procesdossier ATM) , 
waarvan ik me afvraag of hij/zij dat allemaal wil hebben. Ik denk zelf dat men op zoek is 
naar de LOD en het daarbij behorende inspectierapport. 

Hoi!Ik 
!!t  

Van: 	 - ILT 
Verzo •en. oe zJi•sy-wgi Am,  -r x1717:11 

- 	 ILT Aan: 
Onde erp: 	r• a 	-ck: 1 	- 	- angsornmen ATM Moerdijk 
Heren, 
Zie hier een wobverzoek mbt AtM, zo te zien van een omwonende van de dijk. Wij zullen 
dit oppakken. Te beginnen met een ontvangstbevestiging en het opvragen van 
zienswijze aan ATM. Kunnen jullie aangeven welke stukken hieronder vallen? Of moeten 
we nog even terug naar de aanvrager voor een nadere precisering? 
Groet, 
111111111„ 
Van: 	 - ILT 
Verzon en: wo s a 27 september 2017 14:47 
Aan: 	 - ILT; 
Onde erp: • 	ard and rac 

Beste collega, 

- ILT 
men ATM Moerdijk 

Via bijgevoegde link ontvang je een klantvraag. Wij sturen deze vraag aan je door, omdat jouw 
kennis op dit gebied nodig is. De inspectie streeft ernaar binnen vijf werkdagen te antwoorden. Wil 
je daarom op korte termijn reageren? Wij zorgen dan voor verzending. 

Klik hier voor de klantvraag en verdere instructies  

Alvast bedankt. 

Collega's van de Inspectie Leefomgeving en Transport 
MIC le lijn 

Extra opmerking van agent: 
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Van: 
Aan: 	 -ILT 
Cc: 	 JLI 
Onderwerp: 	RE: reminder 
Datum: 	woensdag 4 oktober 2017 08:34:37 
Bijlagen: 	ijnage001.gif 

fiodernsignaal RUD Utrecht pdf 
flione 1 bij horlemcipnaal RIJD Utrecht pdf 
Bijlage 7 bij hodemgignaal Bi ID Utrecht pdf 
Biiiage 3 bij hodemsiijnaal RIJD UtTecht.pdt 

Hoi 
Over ATM zijn in deze zaak 2 bodemsignalen gedaan. Bijgaand de tekst van het 
bodemsignaal van de RUD Utrecht. Volgend mailtje het bodemsignaal van waterschap 
Vallei en Veluwe met bijlagen. 
Deze zijn zeer interessant! Vallei en Veluwe heeft bij het bodemsignaal een rapport 
gevoegd van TNO uit 2005 waaruit blijkt dat toen al sprake was van zeer hoge 
sulfaatgehalten in de TGG. Kan interessant zijn voor later in de procedure. 
Uit de bijlage die is meegezonden door de RUD Utrecht blijkt ook mooi duidelijk het 
probleem. 
Naast deze twee bodemsignalen hebben beide indieners ook een bodemsignaal 
ingediend over Martens en Van Oord als leverancier van de thermisch gereinigde grond 
en heeft Vallei en Veluwe daarnaast nog een bodemsignaal ingediend over firma 
Liebrechts als toepasser/aannemer die de dijk heeft aangelegd. De bijlagen daarbij zijn 
hetzelfde als bij deze twee bodemsignalen. 
Groetjes, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: ins a o oer 	:55 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: remin er 
Bijlagen bodemsignalen. Please!!! 
Groet,  
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Geachte 

Hieronder ziet u de samenvatting van het door u ingevulde formulier Bodemsignaal. Deze melding is op 
12-9-2016 om 14:21 uur geregistreerd onder registratienummer: M-2016-0001241. 

Gegevens melder 

KvK-(vestigings)nummer 

Naam organisatie 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Land 

Contactpersoon meldende organisatie 

Voornaam 

Achternaam 

Geslacht 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

000029640040 

RUD Utrecht 

Archimedeslaan 6 

3584 BA 

Utrecht 

Nederland 

@rudutrecht.n1 

Gegevens vermoedelijke overtreding 

Welke werkzaamheden zijn van 
toepassing op de vermoedelijke 
overtreding? 

Aard van de vermoedelijke overtreding 

Korte omschrijving van de overtreding 

Naam instantie waar de vermoedelijke 
overtreding ook gemeld is  

Samenvoegen en bewerken van grond c.a. / 
baggerspecie 

BRL 9335 - Samenvoegen grond 

BRL 7500 - Bewerken (reinigen) van 
verontreinigde grond en baggerspecie 

Overige 

cases zit in de bijlage 

Bodem+ 



Locatie en periode vermoedelijke overtreding 

Periode 	 van 1-5-2016 tot 12-9-2016 

Gegevens vermoedelijke overtreder(s) 

Weet u wie de vermoedelijke 	 Nee 
overtreder(s) is (zijn)? 

Bijlagen 

Bijlagen toegevoegd 	 - Casus Westdijk te Bunschoten 12092016 
(def).docx 
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Casus Westdijk te Bunschoten 

Algemeen 

Middels een melding Besluitbodem kwaliteit (Bbk) is door FL Liebregts (aannemer van de 
dijkverzwaring), namens het Waterschap Vallei en Veluwe (opdrachtgever en bevoegd 
gezag oppervlaktewater en waterbodem) een grootschalige bodemtoepassing (GBT) gemeld bij 
de gemeente Bunschoten (bevoegd gezag). De RUD Utrecht is door gemeente Bunschoten 
gemandateerd om namens de gemeente toe te zien op de naleving van de verplichtingen uit het Bbk. 

De functie van de GBT betreft een steunberm ter versteviging van de binnenzijde van de bestaande 
dijk. De kern van de GBT wordt gemaakt met thermisch gereinigde grond (TGG) afkomstig van Afval 
Terminal Moerdijk (ATM). ATM beschikt over een procescertificaat (BRL 7500, protocol 7510) voor het 
thermisch reinigen van grond. Bij de melding is het BRL 9335-2 certificaat van Martens en van Oord 
Aannemingsbedrijf B.V. (leverancier TGG) gevoegd. 

In totaal is er 125.575 ton TGG toegepast in de kern. 

De GBT wordt/is afgedekt met minimaal 50 cm 'schone' (AW2000) klei. 

Uitvoering 

De kern van de GBT is aangelegd in de maanden juni-juli 2016. Ten tijde van de aanleg van de kern 
was het wisselvallig weer, met zo nu en dan stevige onweersbuien. Door de stortbuien is er op 
sommige locaties langs het project TGG in de sloten uitgespoeld. 

Klachten 

Op een gegeven moment komen er klachten betreffende kalversterfte binnen bij het waterschap en 
gemeente. Er wordt door de klager(s) direct gewezen naar het aangebrachte TGG. Door diverse 
partijen (waterschap en aannemer) worden er (indicatieve) watermonsters genomen. 

Analyseresultaten en acties m.b.t. oppervlaktewater 

Uit de analyses van de indicatieve watermonsters van het oppervlaktewater (uitgevoerd door het 
waterschap) blijkt dat sulfaat en natriumchloride hoog zijn ter plaatse van de GBT in aanleg. Verder 
van de dijk af worden deze waarden lager. Het waterschap besluit dat veedrenking tijdelijk niet meer 
mogelijk is en de sloot parallel aan de GBT wordt afgesloten. Tevens wordt de drinkwaterwinning aan 
de buitenzijde van de dijk preventief stilgelegd. 

Analyseresultaten en normering sulfaat 

Na vaststelling van de hoge waarden in het oppervlaktewater worden er indicatief grondmonsters van 
de TGG (door het waterschap en aannemer) genomen. Uit de analyses van de indicatieve 
grondmonsters van de TGG (uitgevoerd door het waterschap en aannemer) blijkt dat sulfaat en 
natriumchloride sterk verhoogd aanwezig zijn. Voor sulfaat wordt gemiddeld rond de 6000 mg/kg.ds 
gemeten. Door de aannemer is ook een kolomproef uitgevoerd. Het sulfaat blijkt uit te logen. 

Sulfaat is een niet genormeerde stof en hoeft conform het Bbk niet onderzocht te worden. Sulfaat 
wordt echter wel getoetst bij toepassing van niet vormgegeven bouwstoffen binnen het Bbk. Indien 



deze norm wordt gehanteerd zoals i.c. aangetroffen, is deze toepassing op grond van het Bbk niet 
toegestaan (buiten een IBC toepassing). Ook wordt opgemerkt dat de gemeten indicatieve 
sulfaatwaarden van nature niet in de bodem voorkomen op deze locatie. 

Certificatie 

De TGG is gemeld met een BRL9335-2 (Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten in 
het kader van het Besluit bodemkwaliteit) de certificaathouder is Marten en van Oord (MVO). De TGG 
is onder procescertificaat BRL7510 geproduceerd door Afval Terminal Moerdijk (ATM). Volgens de site 
van ATM wordt de TGG direct per transportband naar MVO getransporteerd en ingezet in werken. 

Bij ATM worden partijen met een grote diversiteit aan verontreinigingen gereinigd, waarvan ook 
partijen stoffen bevatten die niet in standaard pakketten zitten, zoals sulfaat in de huidige casus, maar 
ook stoffen als cyanide, dioxine, ocb's etc. Hoe borgt ATM dat dergelijke stoffen niet in schadelijke 
gehalten in het eindproduct terecht komen? Wordt door het procescertificaat BRL7510 de kwaliteit van 
het eindproduct voldoende gewaarborgd? Als ATM een bredere screening op haar product uitvoert 
dan het pakket waaronder zij levert, dient deze bredere screening ook aan het bevoegd gezag 
bodemkwaliteit overhandigd te worden? Indien de RUD Utrecht van te voren op de hoogte was 
geweest van de nu indicatief aangetroffen sulfaatgehalten, is de verwachting dat niet met de 
toepassing was ingestemd. 

Conclusie 

Weliswaar baseren wij ons nu op indicatieve onderzoeken, maar op basis van het voorgaande 
concluderen wij dat de verhogingen van sulfaat in de sloten te wijten zijn aan de uitloging van sulfaat 
uit het TGG. Het oordeel of de kalversterfte hier ook aan te wijten is, behoort bij andere organisaties. 
De certificering van de verschillende partijen in de keten van toepassing heeft niet voorkomen dat 
product met hoge gehalten aan sulfaat is toegepast. 

Hoe nu verder? 

De gemeente Bunschoten en de RUD Utrecht oriënteren zich nu hoe nu verder gehandeld en 
gehandhaafd dient te worden. Daarom hebben we de volgende vragen: 

- Hoe moeten we met de aangetroffen waarden van de niet genormeerde stoffen omgaan? 
- Welke wet en wetsartikelen zijn van toepassing? 



ervverkingsproces verontreinigde grond 

Home Over ATM #- Onze processen Thermisaie reiniging 

Thermische reiniging 
De verontreinigde grond wordt bij ATM gereinigd in een thermische reinigingsinstallatie_ Het hart 
van de installatie is een draaiende trommel van ruim 50 meter lang en 5 meter doorsnee. Aan 
beide zijden is een oliebrander geplaatst, die zorgt voor een hoge temperatuur in de trommel. De 
teruggewonnen olie vanuit de slibverwerkino en het brandbaar gas van de pyrolyse-installatie zijn 
de brandstoffen voor de trommel. Door de synergie tussen deze installaties is voor het verhitten 
van de TRI dus geen nieuwe brandstof nodig. 

Op zoek naar een oplossing voor uw area 

Via transportbanden wordt de verontreinigde grond in de trommel gevoerd en door het draaien 
onder afschot gaat de grond langzaam naar het einde van de trommel. De grond wordt verhit naar 
hoge temperatuur waarbij de (organische) verontreinigingen zoals teer, olie, vet en benzine 
verbranden en gas ontstaat. Het gas wordt vervolgens naar onze rookgasreinigi g geleid voor 
verdere verwerking. 

Reststoffen 
De gereinigde grond wordt middels een transportband, onder een productcertificaat, afgevoerd 
naar ons buurbedrijf Martens en Van Oord die de grond vervolgens toepast in onder meer 
wegenbouwprojecten. Een ultieme duurzame toepassing! De lopende band minimaliseert tevens 
het aantal transportbewegingen met het buurbedrijf. 

Klik hier voor al onze video's. 



Homer Compliance k- Kwaliteit 

Kwaliteit 
We willen continu verbeteren en een hoogstaande kwaliteit waarborgen. Voldoen aan 
interne kwaliteitseisen, eisen die klanten aan ons stellen én voldoen aan wet- en 
regelgeving. Bovendien gaan we in sommige gevallen een stapje verder. 

Kwaliteitsmanagementsysteem 
We realiseren de hoogst haalbare kwaliteit door ons gedegen kwaliteitsmanagementsysteem_ 
Onze bedrijfsprocessen hebben we gedetailleerd in kaart. Daarbij hanteren we helder beschreven 
procedures en werkinstructies waarmee we stringente eisen aan onszelf stellen. 

Interne audits 
Om onze kwaliteit te waarborgen, voeren we structureel interne audits uit. We controleren de 
actualiteit en uitvoerbaarheid van onze procedures en werkinstructies om deze vervolgens bij te 
schaven. 

Externe audits 
Met externe audits van de gecertificeerde managementsystemen borgen we tevens onze kwaliteit 
De uitkomsten van deze audits zijn vaak ook bepalend voor het verkrijgen van officiële 
certificeringen. We zijn gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001 en de veiligheidsnorm 
OSHAS 18001. Verder hebben we de wens om op termijn ook het kwaliteitscertificaat ISO 9001 te 
behalen. Zie hieronder de door ons behaalde certificaten: 

ISO 14001-certificaat 
OHSAS 18001-certificaat 
Procescertificaat BRL 7500. protocol 7510 
Productcertificaat BRL 9335. protocol 9335-2 

► Productcertificaat DUBOkeur 
VIHB/NWVO-certificaat 
CHWfv1EG 

Shanks CO2-foutprint 
ATM valt samen met de andere Shanksbedrijven onder het concern-certificaat van haar 
moederbedrijf Shanks. Lees meer over de Shanks CO2-foutprint.  
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	Bodemsignalen RUD en waterschap 
Datum: 	woensdag 4 oktober 2017 08:42:52 

Hoi 
De bodemsignalen en (vooral) de bijlagen geven een mooi eerste beeld van de 
milieuproblemen die het toegepaste ATM-zand in de praktijk veroorzaken. Uiteraard 
geeft het rapport van Be-Ware een nog beter en recenter beeld van deze problemen. 
Groetjes, 
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Van:. 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerg: 	Overige bijlagen bij bodemsignaal RUD Utrecht 
Datum: 	 woensdag 4 oktober 2017 08:36:47 
Bijlagen: 	 Bijlage 4 bij bodemsignaal RUD Utrecht.Ddf 

Billaae 5 bil bodemsignaal RUD Utrecht.ioq 
Biilaae 6 bii bodemsignaal RUD Utrecht.ioq 
Bijlage 7 bii bodemsignaal RUD Utrecht.pdf 
Bijlage 8 bii bodemsignaal RUD Utrecht.pdf 
Bijlage 9 bii bodemsignaal RUD Utrecht.pdf 

Ook deze horen bi bodemsignaal RUD Utrecht 



Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

eurofins 
airialyt 	 141a 

Badex Milieu B.V. 
T.o.v. 
Postbus 40 
5090 AA MIDDELBEERS 

Analysecertificaat 

Datum: 05-Sep-2016 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 	2016089994/1 
Uw project/verslagnummer 	0516148 
Uw projectnaam 	 Dijkverbetering Westdijk- Eemdijk Noord 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen 	 04-Aug-2016 

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

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
von de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vra e ebben verz 	en w" U c 	act o • te n me met • e afdeli • Ver oo • en Advies. 

Eurofins Analytico B.V. 

BNP Paribos S.A. 227 9245 25 	Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.601 TGV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. ENE), 

BIC: BNPANL2A 

Cildeweg 44-46 
	

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Borneveld 

	
Fax +31 (0)34 242 63 99 

P.0. Box 459 
	

E-mail info-env 
3770 AL Borneveld NL 

	
Site www.eurof 
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Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

artalytico°  

0516148 	 Certificaatnummer/Versie 
Dijkverbetering Westdijk- Eemdijk Noord Startdatum 

Rapportagedatum 
Bijlage 

M. Hersmus 	 Pagina 
Grond; Bouwstof (BSB/AP04) 

2016089994/1 
04-Aug-2016 
05-Sep-2016/08:37 
A,B,C 
1/2 

Analyse 

Voorbehandeling 

A Hoeveelheid aangeleverd monster 

A Massa percentage artefacten 

Bodemkundige analyses 

Q 	Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler 

(1kg) 

R Droge stof 

Ultioogonderzoek 

A 	Kolomproef L/S factor fractie 1 

A 	Kolomproef L/S factor fractie 2 

A Antimoon (Sb) uitloogbaar 

A Arseen (As) uitloogbaar 

A Barium (Ba) uitloogbaar 

A Cadmium (Cd) uitloogbaar 

A Chroom (Cr) uitloogbaar 

A Kobalt (Co) uitloogbaar 

A 	Koper (Cu) uitloogbaar 

A 	Kwik (Hg) uitloogbaar 

A 	Nikkel (Ni) uitloogbaar 

A Molybdeen (Mo) uitloogbaar 

A Lood (Pb) uitloogbaar 

A Seleen (Se) uitloogbaar 

A Tin (Sn) uitloogbaar 

A Vanadium (V) uitloogbaar 

R Zink (in) uitloogbaar 

A Bromide uitloogbaar 

A Chloride uitloogbaar 

A 	Fluoride uitloogbaar ISE (N 

A Sulfaat uitloogbaar 

Fractie 1 

A Geleidingsvermogen 25°C 

Nr. Monsteromschrijving 
1 ATM002 

11: AP04 erkende verrichting 

futofinS Rnotytico B.V. 

	 tki 
BNP Paribos 5.0. 227 9245 25 	Eurofins Ancilytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door 
YAT/BTSV No. NL 8043.14.883.801 TOV en erkend door het Yloosise Cewest (OVAM en Dep. LNE), 	 TESTEN 
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TESTEN 

BNP ',Gribus S.R. 227 9245 25 	Eurofins Oma tico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeer daar 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.801 113V en erkend door het Vlaamse Cewest (OVOM en Dep. INE), 

tva >4'• eu rofi ns 
airkalyticcs°  

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 	0516148 	 Certificaatnummer/Versie 	2016089994/1 
Uw projectnaam 	 Dijkverbetering Westdijk- Eemdijk Noord Startdatum 	 04-Aug-2016 
Uw ordernummer 	 Rapportagedatum 	 05-Sep-2016/08:37 

Bijlage 	 A,B,C 
Monsternemer 	 M. Hersmus 	 Pagina 	 2/2 
Monstermatrix 	 Grond; Bouwstof (BSB/AP04) 

Analyse 	 Eenheid 	 1 

A Geleidingsvermogen 25°C 	 mS/m 	1300 

A Geleidingsvermogen 20°C 	 pS/cm 	11000 

A Geleidingsvermogen 20°C 	 mS/m 	1100 

Meettemperatuur (pH) 	 °C 	21.7 

A 	Zuurgraad (pH) 	 10.6 

Fractie 2 

A Geleidingsvermogen 25°C 	 pS/cm 	230 

R Geleidingsvermogen 25°C 	 mS/m 	 23 

A Geleidingsvermogen 20°C 	 pS/cm 	210 

A Geleidingsvermogen 20°C 	 mS/m 	 21 

Meettemperatuur (pH) 	 °C 	20.8 

A 	Zuurgraad (pH) 	 9.8 

Nr. Nonsterorrischrijving 
1 ATM002 

EttrOfifiS anislytico O.Y. 

Cildeweg 44-46 	Tel. *31 (0)34 242 63 00 
3771 NS Barneveld 	fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 info-env@eu 
3770 AL Barneveld NI Site www_eurofins_n  
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Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016089994/1 

Pagina 1/1 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monsteromschrijving 

9134296 	ATM  002 	 0540114125 ATM002 

Gildeweg 44-46 
	

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eur 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016089994/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 

De proef bestaat uit 2 fracties (1/S=1 en L/S=10). 

De cumulatieve uitloogbaarheid (L/S=10) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds. 

Eurofins Analytico B.V. 	

11111.1111111111.1111.M.1 Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 6 	 .. 	.  
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3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016089994/1 
Pagina 1/2 

Analyse 	 Methode 

Aangeleverde monsterhoeveelheid 	W7101 

Artefacten 	 W7101 

Malen m.b.v. kaakbreker en 	W0101 

spleetverdeler (1k 

Droge stof 	 W7104 

Kolom proef (L/S 1 en 10) 2 fracties W0152 

sb (uitloogbaar) (ICP-MS) 	W0421 

As (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Ba (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Cd (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Cr (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Co (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Cu (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Hg (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Ni (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Mo (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Pb (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Se (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

Sn (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	

W0421 

V (uitloogbaar) (ICP-MS) 
	 wnA 91 

Zn (uitloogbaar) (ICP-MS) 

Bromide (ionchromatografie 

Chloride (ionchromatografit 

Fluoride - totaal 

Sulfaat (ionchromatografie 

Geleidingsvermogen fr 1 

Zuurgraad (pH) fractie 1 

Geleidingsvermogen fr 2  

Techniek 

Voorbehandeling 

Voorbehandeling 

Voorbehandeling 

Gravimetrie 

Uitloging 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

TrD-AAQ 

LOMUULLUMellle 

Methode referentie 

Cf. RPO4 V 

Cf. RPO4 V 

Eigen methode 

Cf. RP04-SG-II/SB-I & cf.NEN-EN 15934 

Cf. NEN 7383 

Cf.11PO4-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf.RP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf.RP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf. AP04-E-VIII en gw. NEN 7324 

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf.A1204-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2 
rf CIDI1A-F-T t/m YV f. YTY mn rf NFAI-FAI-TC11 

L1.111-'1/9.-U- V erl Ci 	FIC11-13V /000 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
	

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 

	
Fax +31 (0)34 242 63 99 

P.O. Box 459 	E-mail info-env@eur 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016089994/1 
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Analyse 

Zuurgraad (pH) fractie 2  

Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

W0160 	Potentiometrie 	 Cf. AP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 

Eurofins anolytico B.V. 
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Project 
	

160787 Nulonderzoek Dijklichaam Bunschoten 

Certificaten 
	613704 

Toetsing 	T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

Toetsversie 	BoToVa 2.0.0 
	

Toetsdatum: 25 augustus 2016 18:01 

Monsterreferentie 	3466845 
Monsteromschrijving 	MM-01 kleilaag 1 "nieuwe klei" 040:1-01+2-01 +3-01+4-01+5-01+6-01+7-01+8-01+9-

01+10-01 
Analyse 
	 Eenheid 

	
Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 

	
AW 
	

T 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

0/0 (m/m ds) 
	

5.2 
	

10 

Lutum 
	

0/0 (m/m ds) 
	

30.4 
	

25 

Droogrest 

droogrest 
	

°la 
	 74.8 

	
74.8 

Metalen ICP-AES 

arseen (As) 	 mg/kg ds 	 10 	9.9 	- 	 20 	48 	76 

barium (Ba) 	 mg/kg ds 	130 	110 	@ 

cadmium (Cd) 	 mg/kg ds 	< 0.2 	< 0.15 	- 	 0.6 	6.8 	13 

chroom (Cr) 	 mg/kg ds 	 34 	31 	 55 	117.5 	180 

kobalt (Co) 	 mg/kg ds 	8.1 	6.9 	 15 	102.5 	190 

koper (Cu) 	 mg/kg ds 	 13 	13 	 40 	115 	190 

kwik (Hg) FIAS/Fims 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.03 	 0.15 	18.075 	36 

lood (Pb) 	 mg/kg ds 	 16 	16 	 50 	290 	530 

molybdeen (Mo) 	 mg/kg ds 	< 1.5 	< 1.0 	 1.5 	95.75 	190 

nikkel (Ni) 	 mg/kg ds 	 24 	21 	 35 	67.5 	100 

zink (Zn) 	 mg/kg ds 	 65 	61 	 140 	430 	720 

Fluoride 

fluoride 	 mg/kg ds 	 12 	12 

Ionchromatografie 

oplosbaar chloride 	mg/kg ds 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen 	 mg/kg ds 

fenantreen 	 mg/kg ds 

anthraceen 	 mg/kg ds 

fluoranteen 	 mg/kg ds 

benzo(a)antraceen 	mg/kg ds 

chryseen 	 mg/kg ds 

benzo(k)fluoranteen 	mg/kg ds 

benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds 

benzo(ghi)peryleen 	mg/kg ds 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 	mg/kg ds 

	

<150 	< 105 

	

< 35 	< 47 
	

190 	2595 	5000 

	

< 0.25 
	

0.18 

	

< 0.25 
	

0.18 

	

< 0.25 
	

0.18 

	

0.41 
	

0.41 

	

0.29 
	

0.29 

	

0.37 
	

0.37 

	

< 0.25 
	

0.18 

	

0.35 
	

0.35 

	

0.34 
	

0.34 

	

0.34 
	

0.34 

Sommaties 

som PAK (10) 	 mg/kg ds 	2.8 
	

2.8 	1.9 AW(WO) 
	

1.5 
	

20.75 	40 

Polychloorbifenylen 

PCB - 28 	 mg/kg ds 	< 0.005 
	

0.0067 

PCB - 52 	 mg/kg ds 	< 0.005 
	

0.0067 

PCB - 101 	 mg/kg ds 	< 0.005 
	

0.0067 

PCB - 118 	 mg/kg ds 	< 0.005 
	

0.0067 

PCB - 138 
	 mg/kg ds 	< 0.005 

	
0.0067 

PCB - 153 
	 mg/kg ds 	< 0.005 

	
0.0067 

PCB - 180 	 mg/kg ds 	< 0.005 
	

0.0067 

Sommaties 

som PCBs (7) 
	

mg/kg ds 
	

0.024 	0.047 	2.4 AW(IND) 	0.02 
	

0.51 
	

1 
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Monsterreferentie 	3466846 

Monsteromschrijving 	MM-02 kleilaag 2 "oude klei" 3080 :1-02+2-02+3-02 +4-02+5-02+6-02+7-02+8-02+9-
02+10-02 

Analyse 	 I Eenheid 
	

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 
	

AW 
	 T 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

(m/m ds) 
	

15.7 
	

10 

Lutum 	 (m/m ds) 
	

32.6 
	

25 

Droogrest 

droogrest 	 50.2 	50.2 

Metalen ICP-AES 

arseen (As) 	 mg/kg ds 	 13 	11 	- 	 20 	48 	76 
barium (Ba) 	 mg/kg ds 	 96 	77 	@ 
cadmium (Cd) 	 mg/kg ds 	< 0.2 	< 0.11 	 0.6 	6.8 	13 
chroom (Cr) 	 mg/kg ds 	 38 	33 	 55 	117.5 	180 
kobalt (Co) 	 mg/kg ds 	 8 	6.5 	 15 	102.5 	190 
koper (Cu) 	 mg/kg ds 	 14 	11 	 40 	115 	190 
kwik (Hg) FIAS/Fims 	mg/kg ds 	0.14 	0.13 	 0.15 	18.075 	36 
lood (Pb) 	 mg/kg ds 	 32 	28 	 50 	290 	530 
molybdeen (Mo) 	 mg/kg ds 	< 1.5 	< 1.0 	 1.5 	95.75 	190 
nikkel (Ni) 	 mg/kg ds 	 23 	19 	 35 	67.5 	100 
zink (Zn) 	 mg/kg ds 	 87 	71 	 140 	430 	720 

Fluoride 

fluoride 	 mg/kg ds 	8.9 	8.9 	@ 

Ionchromatografie 

oplosbaar chloride 	mg/kg ds 	329 
	

329 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds  210 	130  190 	2595 	5000 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.022 

fenantreen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.022 

anthraceen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.022 

fluoranteen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.022 

benzo(a)antraceen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.022 

chryseen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.022 

benzo(k)fluoranteen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.022 

benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.022 

benzo(ghi)peryleen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.022 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.022 

0.35 	< 0.22 

Sommaties 

som PAK (10) 

Polychloorbifenylen 

PCB - 28 

PCB - 52 

PCB - 101 

PCB - 118 

PCB - 138 

PCB - 153 

PCB - 180 

Sommaties 

som PCBs (7)  

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds  

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

0.005  

< 0.00045 

< 0.00045 

< 0.00045 

< 0.00045 

< 0.00045 

< 0.00045 

< 0.00045 

< 0.0031  

	

1.5 	20.75 	40 

	

0.02 
	

0.51 
	

1 
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Monsterreferentie 	3466847 

Monsteromschrijving 	MM-03 thermisch gereinigd zand locatie 1:1-03+1-05+2-04+2-06+3-03+3-05+4-04+4-
06+5-03+5-05 

Analyse 
	 Eenheid 

	
Analyseres. Gestand.Res. 	Toetsoordeel 

	
AW 
	

T 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

% (m/m ds) 
	

1.4 
	

10 

Lutum 
	 % (m/m ds) 

	
4.0 
	

25 

Droogrest 

droogrest 
	

89.9 
	

89.9 

Metalen ICP-AES 

arseen (As) 	 mg/kg ds 	 13 	22 	1.1 AW(WO) 	20 	48 	76 

barium (Ba) 	 mg/kg ds 	 87 	270 	@ 

cadmium (Cd) 	 mg/kg ds 	< 0.2 	< 0.23 	 0.6 	6.8 	13 

chroom (Cr) 	 mg/kg ds 	 41 	71 	1.3 AW(IND) 	55 	117.5 	180 

kobalt (Co) 	 mg/kg ds 	7.7 	22 	1.5 AW(WO) 	15 	102.5 	190 

koper (Cu) 	 mg/kg ds 	 13 	25 	 40 	115 	190 

kwik (Hg) FIAS/Fims 	mg/kg ds 	0.07 	0.10 	 0.15 	18.075 	36 

lood (Pb) 	 mg/kg ds 	 19 	29 	 50 	290 	530 

molybdeen (Mo) 	 mg/kg ds 	< 1.5 	< 1.0 	- 	 1.5 	95.75 	190 

nikkel (Ni) 	 mg/kg ds 	 25 	62 	1.8 AW(IND) 	35 	67.5 	100 

zink (Zn) 	 mg/kg ds 	 69 	150 	1.1 AW(WO) 	140 	430 	720 

Fluoride 

fluoride 	 mg/kg ds 	 16 	16 

Ionchromatografie 

oplosbaar chloride 	mg/kg ds 	817 	817 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	< 35 	< 120 	 190 	2595 	5000 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen 	 mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

fenantreen 	 mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

anthraceen 	 mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

fluoranteen 	 mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

benzo(a)antraceen 	mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

chryseen 	 mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

benzo(k)fluoranteen 	mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

benzo(ghi)peryleen 	mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 	mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

Sommaties 

som PAK (10) 	 mg/kg ds 	1.8 	1.8 
	

1.2 AW(WO) 
	

1.5 	20.75 	40 

Polychloorbifenylen 

PCB - 28 	 mg/kg ds 	< 0.005 
	

0.018 

PCB - 52 	 mg/kg ds 	< 0.005 
	

0.018 

PCB - 101 	 mg/kg ds 	< 0.005 
	

0.018 

PCB - 118 	 mg/kg ds 	< 0.005 
	

0.018 

PCB - 138 	 mg/kg ds 	< 0.005 
	

0.018 

PCB - 153 
	 mg/kg ds 	< 0.005 

	
0.018 

PCB - 180 
	 mg/kg ds 	< 0.005 

	
0.018 

Sommaties 

som PCBs (7) 
	 mg/kg ds 	0.024 	0.12 	6.1 AW(IND) 	0.02 

	
0.51 
	

1 
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Monsterreferentie 	3466848 
Monsteromschrijving 	MM-04 thermisch gereinigd zand locatie 2:6-03+6-05+7-04+7-06+8-03+8-05+9-04+9-

06+10-03+10-05 
Analyse 	 I Eenheid 

	
Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 

	
AW 
	

T 

Lutum/Humus 

Organische stof 

Lutum 

Droogrest 

droogrest  

% (m/m ds) 	1.9 	10 

% (m/m ds) 	4.0 	25 

	

86.9 	86.9 

Metalen ICP-AES 

arseen (As) 	 mg/kg ds 	9.8 	16 	 20 	48 	76 
barium (Ba) 	 mg/kg ds 	130 	400 	@ 
cadmium (Cd) 	 mg/kg ds 	0.62 	1.0 	1.7 AW(WO) 	0.6 	6.8 	13 
chroom (Cr) 	 mg/kg ds 	 27 	47 	 55 	117.5 	180 
kobalt (Co) 	 mg/kg ds 	 5 	14 	 15 	102.5 	190 
koper (Cu) 	 mg/kg ds 	 25 	48 	1.2 AW(WO) 	40 	115 	190 
kwik (Hg) FIAS/Fims 	mg/kg ds 	 1 	1.4 	9.3 AW(IND) 	0.15 	18.075 	36 
lood (Pb) 	 mg/kg ds 	 70 	110 	2.1 AW(WO) 	50 	290 	530 
molybdeen (Mo) 	 mg/kg ds 	< 1.5 	< 1.0 	 1.5 	95.75 	190 
nikkel (Ni) 	 mg/kg ds 	 15 	38 	1.1 AW(WO) 	35 	67.5 	100 
zink (Zn) 	 mg/kg ds 	120 	260 	1.8 AW(IND) 	140 	430 	720 

Fluoride 

fluoride 	 mg/kg ds 	 20 	20 

Ionchromatografie 

oplosbaar chloride 	mg/kg ds 	1070 	1070 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	< 35 	< 120 	 190 	2595 	5000 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

fenantreen 	 mg/kg ds 	0.07 	0.07 

anthraceen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

fluoranteen 	 mg/kg ds 	0.06 	0.06 

benzo(a)antraceen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

chryseen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

benzo(k)fluoranteen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

benzo(ghi)peryleen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

Sommaties 

som PAK (10) 	 mg/kg ds 	0.41 	0.41 
	

1.5 	20.75 	40 

Polychloorbifenylen 

PCB - 28 

PCB - 52 

PCB - 101 

PCB - 118 

PCB - 138 

PCB - 153 

PCB - 180 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0035 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0035 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0035 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0035 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0035 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0035 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0035 

Sommaties 

som PCBs (7) 	 mg/kg ds 	0.005 	< 0.024 
	

0.02 
	

0.51 
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Monsterreferentie 	 3466849 

Monsteromschrijving 	MM-05 11 en 12 opslag "grijs zand":11-01+12-01 

Analyse 
	

Eenheid 
	

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 
	

AW 
	

T 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

• (m/m ds) 
	

0.6 
	

10 

Lutum 
	

• (m/m ds) 
	

1.6 
	

25 

Droogrest 

droogrest 
	

96.1 	96.1 

Metalen ICP-AES 

arseen (As) 	 -mg/kg ds 	 < 4 	< 4.9 	- 	 20 	48 	76 

barium (Ba) 	 mg/kg ds 	< 20 	< 54 	@ 

cadmium (Cd) 	 mg/kg ds 	< 0.2 	< 0.24 	 0.6 	6.8 	13 

chroom (Cr) 	 mg/kg ds 	< 10 	< 13 	 55 	117.5 	180 

kobalt (Co) 	 mg/kg ds 	 < 3 	< 7.4 	 15 	102.5 	190 

koper (Cu) 	 mg/kg ds 	 < 5 	< 7.2 	 40 	115 	190 

kwik (Hg) FIAS/Fims 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.05 	 0.15 	18.075 	36 

lood (Pb) 	 mg/kg ds 	< 10 	< 11 	 50 	290 	530 

molybdeen (Mo) 	 mg/kg ds 	< 1.5 	< 1.0 	 1.5 	95.75 	190 

nikkel (Ni) 	 mg/kg ds 	 6 	18 	 35 	67.5 	100 

zink (Zn) 	 mg/kg ds 	< 20 	< 33 	 140 	430 	720 

Fluoride 

fluoride 	 mg/kg ds 	0.76 	0.76 

Ionchromatografie 

oplosbaar chloride 	 mg/kg ds 	< 150 	< 105 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	< 35 	< 120 	 190 	2595 	5000 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen 	 mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

fenantreen 	 mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

anthraceen 	 mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

fluoranteen 	 mg/kg ds 	 0.3 	0.3 

benzo(a)antraceen 	mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

chryseen 	 mg/kg ds 	0.26 	0.26 

benzo(k)fluoranteen 	mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

benzo(ghi)peryleen 	mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 	mg/kg ds 	< 0.25 	0.18 

Sommaties 

som PAK (10) 	 mg/kg ds 	 2 	2.0 	1.3 AW(WO) 	1.5 	20.75 	40 

Polychloorbifenylen 

PCB - 28 

PCB - 52 

PCB - 101 

PCB - 118 

PCB - 138 

PCB - 153 

PCB - 180 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds  

< 0.005 	0.018 

< 0.005 	0.018 

< 0.005 	0.018 

< 0.005 	0.018 

< 0.005 	0.018 

< 0.005 	0.018 

< 0.005 	0.018 

Sommaties 

som PCBs (7) 
	

mg/kg ds 
	

0.024 	0.12 	6.1 AW(IND) 	0.02 
	

0.51 
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Monsterreferentie 
	3466850 

Monsteromschrijving 	MM-06 referentiepunt klei:13-01+13-02+13-03 

Analyse 	 Eenheid 
	

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 
	

AW 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

(m/m ds) 
	

3.3 	10 

Lutum 	 °k (m/m ds) 
	

69.0 	25 

Droogrest 

droogrest 
	

63.4 	63.4 

Metalen ICP-AES 

arseen (As) 	 mg/kg ds 	 10 	6.6 	 20 	48 	76 
barium (Ba) 	 mg/kg ds 	160 	66 	@ 
cadmium (Cd) 	 mg/kg ds 	0.62 	0.51 	 0.6 	6.8 	13 
chroom (Cr) 	 mg/kg ds 	 28 	15 	 55 	117.5 	180 
kobalt (Co) 	 mg/kg ds 	6.2 	2.6 	 15 	102.5 	190 

koper (Cu) 	 mg/kg ds 	 27 	17 	 40 	115 	190 
kwik (Hg) FIAS/Fims 	mg/kg ds 	0.84 	0.58 	3.8 AW(WO) 	0.15 	18.075 	36 

lood (Pb) 	 mg/kg ds 	 78 	54 	1.1 AW(WO) 	50 	290 	530 

molybdeen (Mo) 	 mg/kg ds 	1.9 	1.9 	1.3 AW(WO) 	1.5 	95.75 	190 
nikkel (Ni) 	 mg/kg ds 	 18 	 8 	 35 	67.5 	100 
zink (Zn) 	 mg/kg ds 	210 	110 	 140 	430 	720 

Fluoride 

fluoride 	 mg/kg ds 	8.2 	8.2 

Ionchromatografie 

oplosbaar chloride 	mg/kg ds 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds  

	

<150 	< 105 

	

<35 	< 74  190 	2595 	5000 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

fenantreen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

anthraceen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

fluoranteen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

benzo(a)antraceen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

chryseen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

benzo(k)fluoranteen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

benzo(ghi)peryleen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 	mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

Sommaties 

som PAK (10) 	 mg/kg ds 	0.35 	< 0.35 	 1.5 	20.75 	40 

Polychloorbifenylen 

PCB - 28 

PCB - 52 

PCB - 101 

PCB - 118 

PCB - 138 

PCB - 153 

PCB - 180 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0021 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0021 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0021 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0021 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0021 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0021 

mg/kg ds 	< 0.001 	< 0.0021 

Sommaties 

som PCBs (7) 	 mg/kg ds 
	

0.005 	< 0.015 
	

0.02 
	

0.51 
	

1 

Toetsoordeel monster 3466850: 	 Overschrijding Achtergrondwaarde 

ILegenda 

I
x AW(IND) 	x maal Achtergrondwaarde (Industrie) 

Ix AW(WO) 	x maal Achtergrondwaarde (Wonen) 

I@ 	
Geen toetsoordeel mogelijk 

1 
- 	

<= Achtergrondwaarde 
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Grond 

Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 
VERKLARING VAN KIWA 
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 "Grond" d.d. 2014-09-12, conform 
het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

Dit certificaat heeft betrekking het volgende protocol van BRL 9335: 

o 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van 
het Besluit bodemkwaliteit 

• 9335-2: Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten in het kader van 
het Besluit bodemkwaliteit 

Kiwa verklaart dat 
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde 

producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties 
voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL-BSe-mork op de wijze zoals aangegeven in dit 
productcertificaat. 

- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de 
melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag met uitzondering 
van de melding aan RWS Leefomgoving/Bodem+. 

- met in achtneming van het bovenstaande, grond in zijn toepassing voldoet aan de relevante 
eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur & Milieu erkend 
certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende 
kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl  en van 
Bodem+: www.bodem.lus.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl  om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder 	 Uitvoeringslocatie 	Afbeelding van het NL BSB5-me 
Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. Zie bladzijde 2 van dit certificaat 
Damweg 50 	 rid;4k'‘k\ 
4905 BS OOSTERHOUT NB 
Postbus 326 
4900 AH OOSTERHOUT NB 	 -! 	4-= 
Tel. 0162-474747 	 slurfQ0 
Fax 0162-474748 
www.mvogroep.n1 	 is een collectief merk van 
info@mvogroep.n1 	 Stichting Bouwkwaliteit. 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 

Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
InfoOdwa.n1 
,.venv.klwa nl 



NL BSB® productcertificaat 

Grond 

K41449/07 

UITVOERINGSLOCATIES 

Locatie  9335-1  9335-2'  9335.4 

Plas van Heenvliet, Kanaaldijk West, ZWARTEWAAL 
	

X 
*Kiwa heeft aan de certificaathouder een projectenoverzicht verstrekt van de beoordeelde 9335-2 

PRODUCTSPECIFICATIE 

Milieuhygiënische specificatie 
De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals deze gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit en heeft hierbij een 
kwalificatie als: 
Voor de toepassingen in of op de bodem: 
• grond die voldoet aan de achtergrondwaarden met in achtneming van art 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit of; 
• grond die voldoet aan de maximale waarden bodemkwallteltsklasse wonen of; 
• grond die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitskiasse Industrie. 

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren: 
• grond die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse A; 
• grond die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse B; 
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet oppervlaktewater, 
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout oppervlaktewater. 
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden over het aangrenzende perceel. 

Voor de toepassing in een grootschalige toepassing: 
• grond die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen. 

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld: 
• grond*  die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader. 
«of baggerspecie 

De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op het grondbewijs dat bij de partij behoort (zie onder 
MERKEN). De geleverde partij Is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en vermeld op het 
grondbewijs. Extra parameters worden alleen dan onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit 
noodzakelijk is of indien tijdens de monstememing waarnemingen worden gedaan op basis waarvan dit noodzakefiX is. 

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaathouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt 
uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten. De onder protocol 9335-2 gecertificeerde projecten worden geregistreerd op een 
overzichtslijst, welke door de c,ertlficatie4nstelling wordt beheerd. Vraag indien gewenst een actueel overzicht van deze projecten op bij Kiwa 
Nederland B.V. 
Voor de toepassingsmogelijkheden wordt verwezen naar het grondbewijs en naar de Regeling bodemkwafiteit. Deze regeling geeft nadere te 
volgen aanwijzingen voor de verwerking. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen worden toegepast onder de 
toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit. 

MERKEN 
Elke partij grond wordt voorzien van een grondbewijs. Op dit grondbewijs staan de volgende gegevens vermeld: 

de datum waarop het grondbewijs Is afgegeven; 
een unieke code voor het betreffende grondbewijs; 
NAW van de afnemer; 
NAW van de plaats van herkomst; 
NAW van de plaats van bestemming; 
NAW van de certificaathouder, 
partijgrootte (in m31 kg / ton); 
de milieuhygiënische kwalificatie; 
het toegepaste protocol behorende bij deze BRL; 
de datum van levering; 
geldigheid van het grondbewijs; 
geschiktheid voor toepassing; 
indien vereist een PMV kenmerk (niet bij achtergrondwaarde grond); 
het NL-BSB beeldmerk (zie hieronder) onder vermelding van het certificaatnummer. 
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NL BSB® productcertificaat 	 K41449/07 

Grond 

Grond 
K41449 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING 
Voor grond of baggerspecle gelden de volgende traepassingsvoorwearden: 

de grond 	dient te worden toegepast conform de markering op het grondbewijs, waarin het 
toepassingsgebled/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd; 
voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m3; 
de grond/baggerspecie dient te worden toegepast In overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit 
(functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 

Toepassingen in hoeveelheden van minder dan 50 m3  van grond die de achtergrondwaarden niet overschrijdt hoeven niet te worden gemeld. 

WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
1. Bij aflevering inspecteren of: 
- 	geleverd is wat is overeengekomen; 

het merk en de wijze van merken juist zijn; 
de afieveringsbon/het grondbewijs alle gegevens bevat; 
de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen. 

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met 
Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 

en zo nodig met 
- 	Kiwa Nederland B.V. 
3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
5. Het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het 

bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf, 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN' 
AP04 	 Accreditatleprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda. 
Besluit bodemkwaliteit 	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469. 
Regeling bodemkwaliteit 	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 

'Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL9335 
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besluit bodemkwafl t&t 

Mei dingnur 
Melding gedaan op: 
Melding type: 
Melding gedaan 

Status:  

370349.1 
31-03-2016 
Toepassing partij 
FL. Liebregts b.v. 
werkvoorbereiding 
013-5141423 
info@fl-liebregts.n1 
Verzonden 



1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar 
Naam 	 Waterschap Vallei en Veluwe 

Postadres 	 Steenbokstraat 10 

7324AX Apeldoorn 

Telefoonnummer 	 0555272911 

Faxnummer 

E-mailadres 	 info@vallei-veluwe.n1 

Contactpersoon 

Naam 

Telefoonnummer 

Mobielnummer 

E-mailadres 	 @vallei-veluwe.n1 

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder 
Naam 	 F.L. Liebregts B.V. 

Postadres 	 Putstraat 9 

5091TH Middelbeers 

Telefoonnummer 	 0135141423 

Faxnummer 

E-mailadres 	 info@fl-liebregts.n1 

Contactpersoon 

Naam 

Telefoonnummer 

Mobielnummer 

E-mailadres 	 @fl-liebregts.n1 

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

Toepassingtype: 	 Toepassing in grootschalige bodemtoepassing 

GBT Kern of Leeflaag: 	 Kern 

Toepassingsgebied: 	 Op de landbodem 



Naam: 	 Dijkversterking Westdijk - Eemdijk Noord 

Startdatum: 	 28-9-2015 

Einddatum: 	 31-12-2017 

5. Toepassing  details 
Toe te passen partij 

Startdatum: 	 07-04-2016 

Afrondingsdatum: 	 31-12-2016 

Materiaal hoeveelheid: 	 72429 m3  

Toepassing 

Laagdikte (m): 	 3,70 

Laagdikte volume (m3): 	 72429 

Laagdikte beschrijving: 	 GBT grond 

Leeflaag dikte (m): 	 0,70 

Leeflaag volume (m3): 	 26818 

Leeflaag beschrijving: 	 Klei AW2000 

Rapport 

Naam organisatie die rapport 
geschreven heeft: 

Rapportnummer: 



6. Adresgegevens van de toepassingslocatie 
Adres: 	 Westdijk 

Postcode: 

Plaats: 	 Eemdijk 

X-coordinaat: 	 152781 

Y-coordinaat: 	 475579 

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 

Omschrijving: 

Plattegrond 

Bijgevoegde plattegronden: 	160329 gbt vak 1 2 blad 1.pdf 

160329 gbt vak 1 2 blad 2.pdf 

160329 gbt vak 1 2 blad 3.pdf 

Plattegrond: 



-7" 

Tening7SKS/AndesillavTech 

7. Gegevens van de locatie van herkomst 
Grondbewerkingsinrichting: 

Adres: 	 Vlasweg 12 

Postcode: 	 4782PW 

Plaats: 	 Moerdijk 

X-coordinaat: 	 100713 

Y-coordinaat: 	 411996 

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 

Omschrijving: 	 Betreft thermisch gereinigde grond van ATM 
Moerdijk vallend onder BRL9335-2 certificaat 
van Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf 
B.V. 

Plattegrond 

Plattegrond: 



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

Bevoegd Gezag 

Naam: 	 Bunschoten 

Afdeling: 

Adres: 	 Postbus 200 

Postcode: 	 3750GE 

Plaats: 	 BUNSCHOTEN 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter 
plaatse van de toepassing 
Bodemfunctieklasse: 	 Landbouw / natuur (AW 2000) 

Bodemkwaliteitklasse: 	 Voldoet aan de achtergrondwaarden (AW 
2000) 

10. Milieuhygiënische verklaringen 
Milieuhygiënische verklaringen: 	Partijkeuring 

Naam Producent 	 KIWA 

Certificaatnummer 	 K41449/07 

Milieuhygiënische verklaringen: 	BRL9335 K41449-07+projectenlijst 2016-1.pdf 

Kwaliteitgegevens bestand: 

11. Fysische gegevens van de toe te passen grond of 
baggerspecie 
Lutum-fractie: 

Organische stof gehalte: 

% Bodemvreemd materiaal (Afval): 

% Bodemvreemd materiaal (Puin): 



12. Kwaliteitsgegevens van de toe te passen grond of 
baggerspecie 
Lutum-Stof: 	 Gehalte: 	 Emissie: 

13. Status (Bevoegd Gezag) 
Kenmerk Melder: 	 15011 - BVE - GBT 

Opmerking melder: 

2016-03-31 - Aanpassing bevoegd gezag van RUD Utrecht naar Gemeente Bunschoten 
i.o.m. dhr. T. van Dongen. 

Bij onduidelijkheden graag even contact opnemen met de heer B. Verheul bereikbaar op 
06-53541087. 

Kenmerk bevoegd gezag: 

Naam behandelaar: 

Opmerking bevoegd gezag: 

Indicatie 'Volledig': 	 Onbekend 

Indicatie 'Goedgekeurd': 	 Onbekend 

Indicatie 'Ingetrokken door melder': 	Onbekend 

Indicatie 'Partij is toegepast': 	Onbekend 

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend 

Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend 

Indicatie 'Toezicht gehouden in het 	Onbekend 
veld': 

Indicatie 'Bruikbaar voor 	 Onbekend 
bodemkwaliteitskaart': 



Van: 
Aan: 
eG 
Onderwerp: 
Datum: 

11111"1111111L1-  ILT;  
RE: ATM 
woensdag 4 oktober 2017 09:05:05 

JLI 
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Hi 
Ik en gisteren mei. door de stapels gegaan en ik zal vandaag de inventarislijst 
afmaken. 

zoekt nog wat stukken op die we nog niet hadden maar die wel naar de Rvs 
moeten zoals de bijlagen bij de bodemsignalen waarmee het allemaal is begonnen. 
Verder is het volgende goed om te weten. Er zijn voorafgaan aan de last uitgebreide 
vragenrondes geweest. In dat kader heeft ATM vier keer, ter onderbouwing van haar 
antwoorden, via Wetransfer bestanden gestuurd. Dat zijn zeer omvangrijke bestanden 
die door ons niet direct zijn betrokken bij het formuleren van de last. We hen besloten 
dat we deze niet naar de RvS sturen maar dat er wel melding van maken. Desgewenst 
kunnen we ze dan nog nasturen maar ik dek dat het in het kader van de vovo te ver 
gaat om dit allemaal in te sturen. Ik hoop dat je het daar mee eens bent. 
Groet en tot vanmiddag 
Ik werk ochtend thuis aan 	verweerschrift en maak vanmiddag die stukken af. 

Van: 	 - ILT 
Verzon • e : • in r - • oktober 2017 13:33 
Aan: 	 - ILT 
Onde-* 

van de RvS belde en vroeg naar de stukken. Ik heb gezegd, dat jij 
ermee •ezig •ent en dat als deze als ze niet al onderweg zijn zsm op worden gestuurd. 
Heb je al een indicatie? 
Groeten,  
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Van: 	 LT 
Aan: 	 9 yk 	ILT  
Onderwerp: 	Bodemsignaal van waterschap Vallei en Veluwe 
Datum: 	 woensdag 4 oktober 2017 08:40:06 
Bijlagen: 	 Bodemsignaal van Waterschap Vallei en Veluwe.odf 

Wam 1 bil bodemsignaal waterschap Vallei en Veluwe.odf 
Bijlage 2 bij bodemsignaal Vallei en Veluwe rapport TNO uit 2005.pdf 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van infrastructuur en Milieu 

Geachte 

Hieronder ziet u de samenvatting van het door u ingevulde formulier Bodemsignaal. 
Deze Melding is op 15-12-2016 om 17:58 uur geregistreerd onder registratienummer: M-2016-0004707. 

Gegevens melder 
KvK-(vestigings)nummer 

Naam organisatie 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Land  

56804636 

Waterschap Vallei en Veluwe 

Steenbokstraat 10 

7324AX 

APELDOORN 

Nederland 

Contactpersoon meldende organisatie 

Voornaam 

Achternaam 

Geslacht 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

@vallei-veluwe.nl 

Gegevens vermoedelijke overtreding 

Welke werkzaamheden zijn van 	Samenvoegen en bewerken van grond c.a. / 
toepassing op de vermoedelijke 	baggerspecie 
overtreding? 

Aard van de vermoedelijke 
overtreding 

BRL 9335 - Samenvoegen grond 

BRL 7500 - Bewerken (reinigen) van verontreinigde 
grond en baggerspecie 

Gebruiken van het resultaat van een werkzaamheid, dat 
geen betrouwbaar beeld verschaft (art. 16 Besluit 
Bodemkwaliteit) 
Vervaardigen/invoeren/voorhanden 
hebben/vervoeren/ter beschikking stellen van 
bouwstoffen zonder milieuhygiënische verklaring (art. 28 



Besluit Bodemkwaliteit) 
Overige 

Korte omschrijving van de 	 ATM neemt stoffen(NT-grond, bagger, TAG, afval) in, 
overtreding 	 mengt dit en "reinigt" dit onder BRL 7510. Rest product 

ATM-zand. Dit wordt geleverd met 9335-2 product 
certificaat aan Martens en Van Oord. Deze plakt hier zijn 
eigen 9335-2 product certificaat op. In de onderzoeken 
naar de kwaliteit is Sulfaat en NaCI niet meegenomen. 
Deze zijn namelijk niet in het standaard A pakket 
aanwezig. Nu blijkt uit een studie van TNO dat in 2005 al 
goed duidelijk was dat ATM-zand hoge Sulfaat gehaltes 
bevat. Mijns inziens blijven beide partijen in gebreke nu 
niet op deze kritische parameters wordt onderzocht. 
Mijns inziens wordt willens en wetens geen 
ruchtbaarheid gegeven aan de aanwezigheid van deze 
parameters en wordt daardoor geen betrouwbaar beeld 
geschetst door zowel ATM als MvO. FL Liebregts zou op 
basis van het door MvO geleverde grondbewijs ook 
hebben moeten inzien dat toepassing naast een 
oppervlakte waterlichaam onder het laagste 
slootwaterpeil uitloging met zicht mee zou brengen. 
Daarnaast is Liebregts een weg en waterbouw speler 
waarvan verwacht mag worden dat deze enige kennis 
van grondproducten zou hebben en daardoor dit 
materiaal niet had kunnen worden toegepast. 

Naam instantie waar de 	 Politie 
vermoedelijke overtreding ook 
gemeld is 

Locatie en periode vermoedelijke overtreding 

Geselecteerde locatie 

Periode  

Klik hier voor de kaart  

Adres: Westdijk 
Postcode en plaats: 3754 Eemdijk 
CoCirdinaten: N 52°26'73.303" E 5°35'63.499" 

van 06-04-2016 tot 03-06-2016 

Gegevens vermoedelijke overtreder(s) 

Weet u wie de vermoedelijke 	Ja 
overtreder(s) is (zijn)? 

Overtreder #1 

KvK-(vestigings)nummer 	 20050564 



Naam organisatie 	 Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 

Adres 	 Damweg 50 

Postcode 	 4905BS 

Plaats 	 OOSTERHOUT NB 

Land 	 Nederland 

Overtreder #2 

KvK-(vestigings)nummer 	 000019914393 

Naam organisatie 	 Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 

Adres 	 Vlasweg 12 

Postcode 	 4782PW 

Plaats 	 MOERDIJK 

Land 

Overtreder #3 

KvK-(vestigings)nummer 	 000017211433 

Naam organisatie 	 F.L. Liebregts B.V. 

Adres 	 Putstraat 9 

Postcode 	 5091TH 

Plaats 	 OOST WEST EN MIDDELBEERS 

Land 
	

Nederland 

Bijlagen 
Bijlagen toegevoegd 	 - 05_169_batm_24_183820.pdf 

- 1116358_PKG_ Keuring ATM-zand GBT Eemdijk (Bbk 
melding 370349)_mhe.01.pdf 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: ATM / ILT - aanvullend bezwaarschrift 
Datum: 	 maandag 16 oktober 2017 08:21:02 

Hoi 

Dat argument over legalisatie is aperte onzin. Ik heb het besluit van de CCvD ook mee en 
daar uit is het niet te lezen. HUF toets ILT en toets RvA moet nog geschieden en verwerkt, 
bestuur SIKB moet nog vaststellen, art. 25 
Bbk toets moet nog en inwerkingtreding Rbk is met in ieder geval 3 maanden uitgesteld. 
Hoe zo legaliseerbaar. 

En wegmengen van afvalstoffen is in strijd met Wm en Wabo dus toets aan 25 
Bbk is niet zomaar akkoord. 

Dat argument is dus eenvoudig te parkeren. 

Normendiscussie moeten we het later maar eens over hebben. Eerst deze vovo maar. 

Tot zo, 

Van: 	 - ILT 
Datum: maandag 16 okt. 2017 8:09 AM 
Aan: 	 - ILT 
Kopie: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: ATM / ILT - aanvullend bezwaarschrift 

Ik lees toch wel iets interessants; namelijk dat ATM aangeeft dat voor wat betreft de last met betrekking tot het 
niet meer toevoegen van het waswater er volgens ATM concreet zicht is op legalisatie. Lijkt mij goed om daar 
nog eens goed naar te kijken. Zoals ik al uit de HUF-toets en de commentaarrondes had gezien, heeft ATM 
getracht via deze weg haar werkwijze te "legaliseren". Dit is volgens ATM in de vergadering van 5 oktober het 
CCvD besloten. Zij pleiten dus dat er concreet zicht is op legalisatie. (Daarmee geeft ATM in ieder geval toe 
dat er sprake is van een overtreding). 
Volgens mij gooit dit absoluut roet in het eten; hoewel het nog niet vast staat dat de essentiële eisen op dit punt 
aangepast gaan worden (I&M zou daar toch ook nog over moeten beslissen, en is in strijd met het LAP), zal dit 
toch zeker een reden kunnen zijn om de last (voorlopig) te schorsen. 
Een ander punt dat misschien nog niet vandaag aan de orde is, maar waar volgens mij wel nader onderzoek naar 
nodig is is het volgende; 
Er heeft enkele jaren geleden een discussie plaatsgevonden tussen ATM, SGS en Bodemplus. Deze discussie 
ging over de ontdekking dat de thermisch gereinigde grond voor Antimoon weliswaar aan de 
emissietoetswaarden van het Bbk voldeed, maar uit de uitloogproeven bleek dat de emissie wel boven de 
grenswaarden van het Bbk was. Hoewel de overschreiding relatief gering was en een uitschieter leek, is een 
discussie ontstaan waaruit ATM uit concludeerde dat als de TGG voldoet aan de emissietoetswaarde, er geen 
uitloogonderzoek meer nodig zou zijn en gewoon geleverd zou kunnen worden, ondanks de wetenschap dat op 
in ieder geval 1 parameter de TGG qua uitloging op grond van het Bbk niet meer toepasbaar zou zijn. Het sterke 
vermoeden is/was wellicht dat het hoge sulfaatgehalte en pH waarden verantwoordelijk zijn van dat afwijkende 
gedrag. In de bijlage van de zienswijzen is een tabel van ATM te zien dat vanaf 2012 de sulfaatgehalten flink 
hoger zijn dan in de periode daarvoor, en na de discussie met Bodemplus! Waarschijnlijk is het sulfaatgehalte 
met bijbehorende pH-waarde de oorzaak van de bij Bunschoten gemeten uitlogingen van meerdere zware 
metalen. Ik kan mij niet voorstellen dat ATM na deze datum geen uitloogonderzoek meer gedaan zou hebben. 



Daaruit zou wel eens kunnen blijken dat zij al op de hoogte was van de te sterke uitloging van zware metalen, 
ondanks dat het goedje aan het Bbk voldoet. 
Om daar achter te komen, lijkt het mij een goed idee om het (onafhankelijke) laboratorium dat de analyses voor 
ATM uit voert te bezoeken en te achterhalen welke uitlooponderzoeken voor ATM zijn gedaan in de afgelopen 
periode (vanaf de wijziging van de productiemethode tot aan nu, en wat de uitkomsten daarvan zijn geweest. 
Dit samen met IOD (eerst alle opdrachten van ATM uit de financiële administratie halen en dan de 
bijbehorende analyseresultaten naar boven halen.) Ik heb sterk het vermoeden dat dit wel ens heel interessante 
informatie naar boven haalt, waaruit blijkt dat ATM willens en wetens TGG produceert dat niet voldoet aan d 
emissie-eisen van het Bbk, ondanks dat het wel aan deemissietoetswaarden voldoet. 
Idee? 
Tot straks, 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: vnjdag 13 oktober 2017 15:43 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: ATM / ILT - aanvullend bezwaarscluift 

Zie nu Ineens dat 	deze stukken niet ook aan jou heeft gemaild. Bij deze dus. Er is overigens weinig 
nieuws onder de zon voor wat betreft het bezwaarschrift. 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 8:24 
Aan: 	 - 1LT 
Onderwerp: FW: ATM / ILT - aanvullend bezwaarschrift 
Hallo, 
In de zaak  van maandag van ATM is nog een aanvullend bezwaarschrift binnengekomen. 
Grneten  

Van: (Ftploum nl] 
Verzonden: donderdag 12 oktober 2017 17:26 
Aan: 	 - 1LT 
CC: 	 @shanks nl' 
Onder we : ATM / 1LT - aanvullend bezwaarschrift 
Geachte 
Ik verwijs u naar 'Bevoegd aanvullend bezwaarschrift alsmede onderstaande link met de 
bijbehorende bijlagen. Dit aanvullend bezwaarschrift werd vandaag tevens verzonden aan de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ten behoeve van het verzoek om voorlopige 
voorziening. De brief die in dit kader werd verzonden hecht ik tevens aan als bijlage. 



Met vriendelijke groet, 

Links expire 2017-10-26 

20171012 bijlagen bij aanvullend 
bezwaarschrift.pdf 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Betr: bespreking met ILT, SGS en ATM 
Datum: 	 woensdag 18 oktober 2017 10:53:13 
Bijlagen: 	ima221QUif 

image007.nif  

Goedemorgen heren, 
Ik heb er nog een nachtje over geslapen en kom nu tot de onderstaande gele tekst op 
basis van de gisteren bedachte voorzet. 
Ik hoor graag wat jullie hier van vinden. 

Van: 	 - ILT 
Verz 	e  -te 1.;Te  7 oktober 2017 15:49 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onde r 	 irj:i  '<pi met 
Van: 	 - ILT 
Verzon n. 	o r 01712:09 
Aan: 	 - ILT 
Onderes r 	: 	: bespreking met ILT, SGS en ATM 
Geachte' 
In reacti-v; 	aande mail treft u hierbij onze besPreekPunten.aan voor ons 
overleg van 6 november a.s.. 
Het lijkt ons goed om gezamenlijk het proces` Van thérmische reiniging Van ATM nog een 
keer door te nemen, zowel administratief (welke gegevens worden vastgelegd tijdens 
het gehele proces) als de verschillende installatie-onderdelen met hun functies en 
onderlinge samenhang. Bij dit laatste staan we graag meer specifiek stil bij de werking 
van de naverbrander met rookgasreiniging, het waswater dat wordt gebruikt voor het 
bevochtigen/koelen van de gereinigde grond en het stof uit de stofvangers dat wordt 
teruggevoerd in de gereinigde grond. Het doel hiervan is nog meer inzicht te verwerven 
in de hoeveelheden en kwaliteit van het toe te voegen waswater en stof alsmede de 
noodzaak van het toevoegen daarvan aan de gereinigde grond. Op deze wijze willen we 
graag een gelijkluidend beeld van de feiten en omstandigheden verkrijgen. Als laatste 
wil de ILT ook graag een meer inzicht verwerven in het aantal afnemers van de 
thermisch gereinigde grond. 
De ILT realiseert zich overigens dat de complexiteit van de zaak een zorgvuldige 
bestudering van de aanvullende technische informatie noodzakelijk maakt. De ILT wil 
daarom op de 6e ook graag afspraken maken over de termijn waarop de juridische 
duiding en de eventuele gevolgen voor de LOD kenbaar zullen warden gemaakt. 
Met vriendelijke groet 
Van: 	 Cashanks.nr] 
Verz 	 179:00 
Aan: 	 - ILT• 	 - ILT 
CC: 
On•erwerp: 	r: 	ing -e 	-n 
Beste allen, 
Ik heb zojuist de uitnodiging voor onze bespreking op 6 november a.s. verzonden. 
Namens ATM verzoek ik ILT graag hun vragen/bespreekpunten op voorhand toe te 



sturen. Dat is ook door 	van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB) gevraagd; zijn verzoe •reng ik hierbij aan ILT over. Als we de vragen begin 
volgende week mogen ontvangen, zou dat fijn zijn. Alle betrokkenen kunnen zich dan op 
de bespreking voorbereiden. 
Voor een lunch zal worden gezorgd. 

schreef: 	 
Aan: 	 (aomwb.nl>  
Van: 
Datum: 16-10-20 713:59 
Cc: 	 (ffiploum.n  >, 	 JATM/WMN©WMN, 

AT WMN@ TMN, 	 A 	TN WMN, 
(ffisgs.com>, 
(ffiilent.nl> 

On•erwerp: •espreking met ILT, SGS en ATM 

Geachte 
Ik belde u zojuist over het volgende. 
In de bezwaarprocedure van ATM tegen het dwangsombesluit d.d. 29 augustus 2017 
(met kenmerk 138503) is mij verzocht een bijeenkomst bij ATM te plannen, waar naast 
verte enwoordi ers van ATM, vertegenwoordigers van ILT en de auditor van SGS 

) u ook - bij deze - voor wordt uitgenodigd. 
A s moge ij e ata waarop deze bespreking kan plaatsvinden heb ik genoteerd: 
november: 3, 6 en 10. 
Ik hoor graag welke data u schikken. De bespreking zal bij ATM aan de Vlasweg 12 te 
Moerdijk plaatsvinden. 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 MT; 	 - ILT; 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	7510 residu 
Datum: 	 donderdag 19 oktober 2017 13:33:05 
Bijlagen: 	7510 residu.docx  

Hoi 
Eergisteren hadden we een overleg over de 7510 waarin mogelijk wordt gemaakt dat 
residuen worden samengevoegd met gereinigde grond (althans daar lijkt het op). 
Ik zou daarvoor een stukje op papier zetten met verwijzing naar de opmerking van Theo 
Pouw uit de commentaartabel onder punt 156! 
Na het kritisch lezen van het punt blijkt dat dit over extractieve reiniging gaat en niet 
over thermische!! 
Daarnaast hebben wij een huf uitgevoerd op een andere versie en zijn er na de Huf nog 
meer versies verschenen (die de ILT, behoudens 1, niet heeft gezien). En zijn er 
meerdere punten veranderd. 
Door de verschillende versies, opmerkingen, verwijzingen, verwijderingen (en het is niet 
bekend wat er in de CCvD is besloten) is het moeilijk om een goed beeld te krijgen wat 
het uiteindelijke tekst van het protocol gaat worden. In het bijgevoegde document heb 
ik wat punten opgenomen maar daar wordt het niet duidelijker van. 
Volgens mij kunnen we beter ons principiële punt beschrijven en bij beleid neerleggen. 
Mag er residu worden toegevoegd aan de gereinigde grond! Ik in het bijgevoegde 
document (aan het einde) dit wat meer uitgeschreven. Tevens heb ik daar 2 vragen aan 
toegevoegd. 
Wat vinden jullie daar van? 
Gr 
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De ILT heeft een Huf uitgevoerd op versie 5.0c, 22 juni 2017 

7510: Versie 5.0/C4-1, 5 oktober 2017 stond op de agenda van de CCvD (5-10-2017) 

Onder 6.3.2 Benodigde gegevens 

Paragraaf gaat met name over vooracceptatie, de fysische en chemische samenstelling inzichtelijk maken van 
de te reinigen grond. 

Er wordt niet gesproken over proceskritische parameters in deze paragraaf echter in het voorbeeld wordt dit 
plots geïntroduceerd. Waarom is de vraag! 

Wordt in de commentaartabel onder punt 75 door Pouw opgevoerd, zij geven een voorbeeld tekst (zie onder 
blauw, kleine letters maar het staat er echt!:)) 

Deze wordt overgenomen!! 

15 	,Vecnbeardei) van proceskritische parameters: 
inePvilL4)ji Q:x-ti-•'%tieve re:plu:al;  

• su;faat: bij thermische reiniging inca val koelina  van,pe ceietmgde grond ,1,3,,its ,,eint-ft m  
Sp!faat itdqdend wat 

Bezwaarschrift ATM 

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. 

In commentaar tabel onder punt 156. En gaat over voorschrift 6.8.1. 



Hier wordt gesproken over de extractieve reiniging (niet over Thermische). Hier wordt aangegeven dat het de 
aanbeveling verdient om aan te geven of de genoemde deelstromen mogen worden samengevoegd! In de 
laatste kolom wordt aangeven dat dit deel niet wordt overgenomen. 

Daarentegen worden in versie 5, c3-2 worden, alle voor residuen voorgeschreven aparte vakken, bij extractieve 
reiniging, verwijderd! 

Tussen het bezwaar en de commentaartabel zit verschil. Het lijkt er op dat er tijdens de vergadering iets anders 
is besloten dan in de commentaartabel. 

Wat is er besloten in de CCvD, is er een verslag?! En hoe komt de laatste versie er uit te zien! 

Al met al allemaal onduidelijk! En lijkt het "Erosie van het systeem" m.a.w. handhaving leidt tot aanpassing 	 

Het lijkt mij goed om meer het principiële punt neer te leggen bij beleid. Zie onder. 

In de 7510 lijkt het mogelijk gemaakt te worden dat verontreinigingen die tijdens het proces zijn verwijderd in 
een later stadium weer toegevoegd worden aan de gereinigde grond. Met andere woorden mag je residuen van 
de reiniging op een later moment weer toevoegen aan de grond. Hierdoor zal de verontreiniginggraad weer 
toenemen en is het uiteindelijke reinigingsrendement lager.. 

Vraag: Is dit beleidsmatig gewenst? 

Vraag: Is er strijdigheid met de afvalstoffenwetgeving? Mag een residu (misschien zelfs gevaarlijk afval) binnen 
het productie proces weer worden toegevoegd aan een product (Gereinigde grond). Of dienen afvalstoffen 
gescheiden gehouden te worden 



- ILT 
ag 	oktober 2017 21:00 

- ILT; 	 - ILT; 	 ILT; 

Van: 
Verzon 
Aan: 
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Van: 	 ~ia 
Aan: 	 - UT; 	 - ILT;  

Onderwerp: 	RE: 7510 residu 
Datum: 	vrijdag 20 oktober 2017 07:39:38 

Hoi 
To 	even voor de duidelijkheid. We hebben het vermoeden dat er na onze HUF 
principiële wijzigingen worden doorgevoerd die van invloed zijn op het toezicht en de 
handhaving van de ILT. En die wijzigingen vloeien voort uit inspraakreacties. Nu we deze 
vermoedens hebben lijkt het mij goed om dat tijdig kenbaar te maken bij Beleid/B+ om 
zo nog de gelegenheid te hebben om op te schalen. We gaan dus zeker geen nieuwe 
HUF doen op de BRL of protocol. Dat stadium zijn we gepasseerd. 
Kortom, laten we het dinsdag in het overleg brengen om te zien of Beleid/B+ weten dat 
deze wijzigingen worden doorgevoerd respectievelijk hoe zij daar in staan. Dan kunnen 
we daarna bepalen of we intern IenM willen opschalen. 
Groet,  

n i erwerp: RE: 7510 residu 
Beste collega's, 
Dit is wel een andere lijn dan eerder in de vakgroep besproken. Daar hebben we 
afgesproken eenmalig een HUF-toets uit te voeren om niet in een eeuwige huf-spiraal 
verstrikt te raken. Ik stel voor dat  wen.  zijn punten inhoudelijk aankaarten bij beleid 
en vragen om het procesmatige aspect van dit punt verder bij de evaluatie van dit HUF-
proces met beleid te agenderen. 
Groeten,111111 
Van: 	 - ILT 
Verzon en: on erpaa. 19 oktober 2017 14:09 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 -ILT 
CC: 	 - ILT 
On erwerp: 	residu 
Hoi collega's, 
Volgens mij moeten we inderdaad vooral het principiële punt voorleggen te starten met 
de vraag in hoeverre de ILT nog in staat wordt gesteld kennis te nemen (en discussie te 
voeren over) de laatste versie van de 7510. Dat willen we graag omdat, naar wij 
vernemen, principiële wijzigingen zijn/worden aangebracht in het protocol na de HUF. 
Indien nodig willen we tijdig de mogelijkheid hebben om op te schalen. 
Meer specifiek gaat het dan om de inhoudelijke punten die 	aankaart: 
"In de 7510 lijkt het mogelijk gemaakt te worden dat verontreinigingen die tijdens het 
proces zijn verwijderd in een later stadium weer toegevoegd worden aan de gereinigde 
grond. Met andere woorden mag je residuen van de reiniging op een later moment weer 
toevoegen aan de grond. Hierdoor zal de verontreiniginggraad weer toenemen en is het 
uiteindelijke reinigingsrendement lager.. 
Vraag: Is dit beleidsmatig gewenst? 
Vraag: Is er strijdigheid met de afvalstoffenwetgeving? Mag een residu (misschien zelfs 



gevaarlijk afval) binnen het productie proces weer worden toegevoegd aan een product 
(Gereinigde grond). Of dienen afvalstoffen gescheiden gehouden te worden 
Groet.  
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Van: 	
M

_z_ILI  
ILT; Aan: 	II  

Onderwerp: 	RE: Wetenswaardigheden over proces ATM 
Datum: 	maandag 6 november 2017 08:43:12 

Grappig is dat het ATM filmpje stelt dat de gereinigde grond wordt afgezet. Maar wat niet 
wordt gemeld is dat voor afzet eerst ook no het stof uit de filters en het waswater wordt 
toe evoe d. 

Maw wat zegt de MHV. Die zegt alleen iets over de kwaliteit en niks over het 
eigenlijke product (gereinigde grond + waswater + Oerstof): 

Van: 	 - ILT 
Datum: maanda 06 nov. 2017 7:49 AM 
Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

Onderwerp: FW: Wetenswaardigheden over proces ATM 

Goedemorgen heren, 

Wellicht ten overvloede (want afkomstig van de site van ATM) het volgende. 

https://www  youtuhe.com/watch?v=larN6s4Qf71   

Alle installatie onderdelen vormen een vrijwel gesloten systeem! 

Uiteindelijk komen de meeste vluchtige en stofvormige componenten in de RGR. 

Dit betreft: 

rookgassen TRI (mengsel TAG + verontreinigde grond) 

Pyrogas (ex pyrolyse verf, kitten, kga, EN slib ex ows) 

Opgewerkte afvalolie (ex OWS, dient als brandstof TRI) 

verdringingslucht tanks 

gassen afkomstig reinigen schepen. 

Wassers verwijderen zure componenten (oa SO2 en zwavelverbindingen overige processen, oa verwerking 
caustic ex ontzwaveling nafta, zie onder) 

https-//www om nl/organisatie/landingspagina/den- 
haag/achter_grondartikelerdrondtrekkende/@100259/100-000-eiiro-boete/ 

https://www.nporadiol.iiI/homepage/2826-explosie-op-een-tankschip-dreigde-voor-de-
ku.st-van-scheveningeji  

https-//www vpro nliargoshrtedia/afleveringen/2017/de-zaak-franz-schulte htint 



https://www.platform-investico.nl/artikel/een-bijna-ramp-bij-scheveningen-2/  
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Van: 	 ...-21 
Aan: 	 =11;111111111~ 	- UT  
Onderwerp: 	nachtje over geslapen 
Datum: 	dinsdag 7 november 2017 08:04:54 

Ha 
Ik he er gisteren in de trein terug nog eens over het vervolg nagedacht. En er daarna 
een nachtje over geslapen. En kom nu tot de volgende acties: 

-We moeten een verslag op hoofdlijnen maken waarin we aangeven wat (op 
hoofdlijnen) is besproken en welke afspraken zijn gemaakt 	willen 
jullie daarvoor een voorzet doen en dan vul ik het aan; 

- Het springende punt blijft het al dan niet toestaan van de toevoeging van het 
waswater. Hierover verschillen de meningen principieel. En daarbij komt dat de 
OD een vergunning heeft verleend die dit gebruik van het waswater toestaat. Er 
is denk ik meer nodig om ATM, de OD en de CI te overtuigen dat dit niet kan. 
Meer dan alleen volharden in de huidige uitleg van de termen uit het protocol. Ik 
stel voor om via 	een advies te vragen aan de landsadvocaat. Wanneer we 
een advies van  e an sadvocaat hebben (dat voornamelijk ook rust op de uitleg 
van de afvalstoffenregelgeving) kunnen we met de OD in gesprek, evt. met de CI 
en kunnen we uiteindelijk ook goed onderbouwt tegen ATM zeggen dat we de 
LOD op dat punt doorzetten. Daarmee maken we het onze collega's die straks 
het bezwaar moeten behandelen ook wat makkelijker. 
En niet onbelangrijk, we kunnen een advies van de landsadvocaat ook inbrengen 
bij B+ als het gaat om wijzigingen van protocol 7510. Immers wanneer de 
landsadvocaat vaststelt dat toevoeging van het waswater op grond van de 
afvalstoffenregelgeving niet kan zal ook B+/Beleid moeten vaststellen dat dit ook 
niet mogelijk gemaakt mag worden in het protocol (bij de toets aan artikel 25 
Bbk). 
Ik zal 	eens over dit idee polsen. 

-Over de ro van SGS tijdens deze procedure hebben we al een mailwisseling 
gestart; 

-We moeten op basis van het verslag en na de ontvangst van de nadere info van 
ATM over het volgen van aanleveringen/partijen verder nog een besluit tot 
wijziging van de LOD opstellen (last 1 (als we overtuigt zijn van de 
administratieve vastlegging en praktisch uitwerking) en last 4. Daar wil ik wel 
een voorzet voor doen wanneer we alle info hebben. 

- Het lijkt me sowieso goed om nog een keer kritisch naar last 4 te kijken omdat we 
niet kunnen aantonen dat het milieubelang daadwerkelijk in het geding is bij 
eerder afgeleverde partijen die worden toegepast als industriegrond in een GBT. 



Van: 
Aan: 
Ce: 
Onderwerp: 	RE: SGS in e ut ij ATM? 
Datum: 	 dinsdag 7 november 2017 07:52:49 
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Heren eveneens oede morgen vanuit het noorden, 
Ik ben het met 	eens dat we de rolverdeling en rolinvulling van SGS tijdens deze 
procedure eens ritisch met hen moeten bespreken. Dat heb ik overigens gisteren ook 
afgesproken met 	 . Want de publieke en private toezichthouder 
komen nu tegenover e <aar te staan in het bijzijn van een OTS. Dat kan en mag niet de 
bedoeling zijn. Door deze opstelling raakt SGS uit haar rol als toezichthouder en komt 
meer en meer in de rol van adviseur van ATM in de lopende bezwaar procedure. 
Ik heb met 	 afgesproken dat ik dit ook bij 	zou neerleggen 
zodat we hierover, meer in et algemeen, eens een gesprek kunnen voeren. ATM kan 
als voorbeeld dienen maar het is ook goed om dit gesprek in wat breder kader te voeren 
om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. SGS wil dit gesprek ook graag 
voeren. 
ME, zou jij eens contact willen zoeken met SGS, 	om een afspraak 
hierover te maken. Ik heb in mijn gesprek gisteren bewust jou naam genoemd omdat jij 
ook al contacten hebt lopen met SGS in het kader van toezicht CI's. 

• 

Van: 	 ILT 
Verz n e t. i 	november 2017 7:34 
Aan: 	 - ILT• 	 - ILT 
CC: 	 - ILT 
On e e p: 	o ij A . 
Heren, goedemorgen 
Ik krijg ineens een flashback. In de zaak DNV - Elementair Putten hebben wij destijds 
DNV dwingend aangesproken op belangenverstrengeling. Dit betrof de vermenging 
tussen de rol als auditor en de rol als adviseur (tgv het gebruik van inhuur-auditoren). 
Ik cc daarom 
Gisteren maa ten we volgens mij met ATM-SGS Intron hetzelfde mee! Nota bene ook 
met een BU manager erbij. Zien jullie dit ook zo? Mijn idee is om dit SGS voor te houden 
en/of te bespreken met de RvA. Mij bekruipt namelijk het gevoelt dat SGS een grote 
fout / blunder heeft begaan die niet onbesproken / bestraft mag blijven. 
Mor rirarlArd—L. 
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Van: 	 tja ilent.n1  
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat 
Datum: 	 donderdag 9 november 2017 08:44:01 
Bijlagen: 	 Gescand vanaf een multifunctioneel aooaraat.oclf 

Open het bijgevoegde document. Het werd gescand en aan u verzonden vanaf een multifunctioneel apparaat 

Bestandstype bijlage: pdf/a, Multi-Page 

Locatie van multifunctioneel apparaat: UTR-GvRw 
Naam apparaat: EX750086 

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. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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Afval Terminal Moerdijk B.V. 
Postbus 30 
4780 AA Moerdijk 

131MS« 

Uw kenmerk: 
	Ons kenmerk: 

	
Behandeld door: 

1124801 

Onderwerp: Vragen n.a.v. toepassing TGG grondgebied Bunschoten  

Bunschoten-Spakenburg, 
26 oktober 2017 

VERZONDEN 26 OKT 2017 
Telefoonnummer: 033-2991411 
Website: www.bunschoten.nl   

Geachte directie, 

Op 31 maart 2016 heeft onze regionale uitvoeringsdienst, RUD Utrecht, van FL Liebregts, namens het 
Waterschap Vallei en Veluwe een melding conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) ontvangen voor het 
toepassen van thermisch gereinigde grond (TGG) aan de Westdijk te Bunschoten. 
Deze melding is beoordeeld door de RUD Utrecht. De gemelde TGG is afkomstig van uw bedrijf en Is 
toegepast in de kern van een grootschalige bodemtoepassing (GBT) conform artikel 63 van het Bbk. 

Bij de melding waren de onderstaande stukken meegeleverd: 
• NL-BSB® productcertificaat nummer K41449/07 van de BRL SIKB 9335 van Martens en Van 

Oord; 
een drietal constructietekeningen van de aan te leggen GBT. 

Medio 2016 kwamen vragen bij ons college binnen naar aanleiding van een link naar kalversterfte in een 
perceel grenzend aan de teensloot van de dijk. Vervolgens zijn er berichten in de media met betrekking tot 
kwaliteitsverslechtering van het oppervlaktewater verschenen, door de toegepaste TGG. Dit alles heeft 
veel onrust binnen de gemeente veroorzaakt. Naar aanleiding hiervan zijn er vanaf juli 2016 tot op heden 
vele onderzoeken uitgevoerd en monitoringsrapporten opgesteld naar de kwaliteit van de bodem, de 
toegepaste TGG en grond- en oppervlakte water. Uit de diverse onderzoeken blijkt dat de pH-waarde van 
de TGG onnatuurlijk hoog is en dat o.a. de stoffen chloride, sulfaat, fluoride en bromide verhoogd 
aanwezig zijn in de TGG. Tevens blijken zware metalen uit te logen naar de ondergrond en grondwater en 
een bodemverontreiniging te veroorzaken en thans vindt die uitloging nog steeds plaats. 

De RUD Utrecht heeft namens onze gemeente contact gelegd met andere organisaties waar eveneens 
meldingen binnenkomen over toegepaste TGG. Uit contacten met DCMR blijkt dat er in hun regio ook 
TGG afkomstig van uw bedrijf wordt toegepast, bijvoorbeeld het project de 'Plas van Heenvliet'. Na 
overleg met DCMR hebben wij de complete melding voor dit project ontvangen. Bij de melding waren de 
volgende stukken meegeleverd: 

NL-BSB® productcertificaat nummer GR-052/6  van de BRL SIKB 9335 van Afvalstoffen Terminal 
Moerdijk B.V., 
Toepassing van thermisch gereinigde grond, Grootschalige bodemtoepassing herinrichting Plas 
van Heenvliet onderzoek in het kader van de zorgplicht, Projectnummer: 356051; 
Referentienummer: SWNL0208202, Datum: 15-06-2017, uitgevoerd door Sveco in opdracht van 
Martens en Van Oord; 

1 I 4 Stadsspuit 
Postbus 200 
3750 GE Ounschoten-Spakenburg 
Tel 14033 
re"'.bunschoten nl  

HAN t NL35RABO 0311488250 
BIC 	: RABONL2U 
BTW-or :N100250136318 
KvK 	2165160 
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- 	Grondbewijs BRL Grond 9335-2. 

Constatering 
Uit onderzoek van de stukken blijkt dat er bij de verhandeling van de TGG duidelijk een samenwerking is 
tussen uw bedrijf en Martens en Van Oord, daarom zal deze brief in afschrift aan Martens en Van Oord 
worden verzonden. Nadat ons geval in de publiciteit is gekomen en wij de noodzakelijke juridische 
maatregelen hebben genomen, bent u zoals blijkt overgegaan tot het bijvoegen van de flyer met alle 
relevantie informatie en gebruiksbeperkingen. Uit onderzoek komt naar voren dat er een wezenlijk 
inhoudelijk verschil is tussen de gedane meldingen (een GBT) op beide locaties. Over de inhoudelijke 
verschillen hebben wij een aantal vragen, deze staan in de bijlage bij deze brief. 

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden en uw werkwijze aan ons toe te lichten. Tevens doen wij 
een beroep op u in het kader van de zorgplicht zoals neergelegd in de Wet bodembescherming en stellen 
wil uw medewerking om tot een oplossing te komen voor de ontstane bodemverontreiniging aan de 
Westdijk t? Bunschoten zeer op prijs. 

Met vrien lijke groet, 

c.c.: RU Utrecht 	Postbus 85242 3508 AE Utrecht, 	en Van Oort Damweg 50 4905 BS 
Oo 	ut, Ins 	e ee mgeving&Transport Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag 
bi» 	.vragenlijst, rapport B-ware nummer RP-18.128.17.32e 
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Vragenlijst: 
Meldingen:  
In de melding van de Plas van Heenvliet (hierna:PvH) wordt aangegeven dat er verhoogde concentraties 
bromide, chloride en sulfaat in de TGG aanwezig zijn. 

Bij de gedane melding in Bunschoten zijn deze verhoogde concentraties niet vermeld. Had dit in 
de situatie in Bunschoten ook niet in de melding moeten staan? 
Is de aannemer/afnemer (MvO en FL Liebregts) op de hoogte gebracht van de verhoogde 
waarden, en geadviseerd een onderzoek vooraf te doen? 

Bij de melding van PvH is voorafgaand aan de toepassing een onderzoek gedaan in het kader van de 
zorgplicht (Sveco). De melding is op 15-06-2017 gedaan door MvO. Dit is een jaar na de toepassing van 
TGG in Bunschoten. 

• Is de werkwijze en onderzoek voor deze tijd altijd zo gedaan, of pas naar aanleiding van de 
problemen in Bunschoten? 

• Bent u volledig geweest in de informatievoorziening richting de aannemer? 
• Voelt u zich als producent verantwoordelijk voor de ontstane bodemverontreiniging in 

Bunschoten? 

Certificaat: 
In Bunschoten is de TGG geleverd met een productcertificaat BRL9335 van MVO. 

•Waarom wordt er nu geleverd onder certificaat van ATM? De TGG heeft immers dezelfde route 
gevolgd en de tekstuele inhoud van het certificaat is hetzelfde als die van MvO. 

Grondbewijs:  
In het bij het certificaat (ATM) geleverde grondbewijs geeft u, in afwijking van het grondbewijs dat wij van 
MvO hebben ontvangen, hot volgende aan: 

1. Het onderzoekpakket A is aangevuld met de parameters, anionen, bromide, fluoride, sulfaat 
middels uitloging. 

2. Kopje: 'Toepassingsmogelijkheden van thermisch gereinigde grond', GBT kan niet voor ophoging 
van de landbodem (dit terwijl de melding (Plas van Heenvliet) ook een ophoging van landbodem 
is) 

3. Kopje 'Aanwijzingen voor het werken met thermisch gereinigde grond', Vermijd direct contact met 
grond en oppervlaktewater. 

4. Er een overzicht van de gemiddelde kwaliteit van de TGG weergegeven, met daarin het 
standaardpakket A aangevuld met de extra parameters en de pH. 

5. De laatste bijlage bevat een transportoverzicht van de TGG vanaf ATM richting de opslag van 
MvO. 

Alle bovengenoemde punten zijn niet vermeld op het grondbewijs van MvO wat wij hebben ontvangen na 
de levering van de TGG in Bunschoten. 

• Is het grondbewijs veranderd n.a.v. de problemen in Bunschoten? Zo ja, wanneer worden wij 
hierover geïnformeerd? 

• Zijn deze punten meegeleverd als extra info aan MvO en aannemer FL Liebregts voor de 
geleverde partijen in Bunschoten? Zo niet, had dit niet moeten gebeuren voor de partijen geleverd 
in Bunschoten? Zo ja, kunt u aantonen aan wie u de extra info heeft afgegeven? 

• Als voor de geleverde partijen hetzelfde geldt als voor de partijen in de besproken melding 
waarom worden wij dan niet benaderd voor het zoeken van oplossingen? 

• Voelt u zich niet (mede) verantwoordelijk? Wanneer kunnen wij een reactie/handreiking van u 
verwachten? 

3 / 4 



Rapport (Sveco):  
Het onderzoek is vooraf aan de toepassing opgesteld in het kader van de zorgplicht. 

•Is dit een standaard gang van zaken of wordt dit nu gedaan n.a.v. de problemen in Bunschoten? 
•Had er in Bunschoten ook niet van te voren een onderzoek moeten plaatsvinden i.h.k.v. de 
zorgplicht? Bent u bereid dit alsnog te doen? 

In het rapport wordt aangetoond en geconcludeerd dat de stoffen Chloride, Sulfaat en Bromide zo goed 
als volledig uit de TGG uitlogen naar de omgeving (grond en grondwater en oppervlakte water). Het 
rapport concludeert kortgezegd dat de grond inderdaad sterk uitloogt op voorgenoemde parameters maar 
gezien de zoute/brakke omstandigheden e.e.a. geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving. Echter 
wordt in het (hoofd)rapport niets gezegd over eventuele negatieve effecten van de pH op de omgeving, 
dat staat na veel lezen in bijlage 2. In het kopje 'pH' van bijlage 2 staat beschreven dat de pH zeker wel 
een risico is voor de vissenpopulatie. Ook wordt niet ingegaan op de ecologische gevolgen voor het 
bodemleven. 

Het rapport concludeert uiteindelijk (terecht of onterecht) dat gezien de zoute/brakke geschiedenis van de 
locatie de toepassing tezamen met een monitoringsysteem op deze locatie mogelijk is. In Bunschoten is 
sprake van een zoete omgeving en een veengebied i.p.v. een zandige ondergrond, totaal tegengestelde 
omstandigheden. U bent hiervan op de hoogte. 

•Bent u voornemens hier onderzoek naar te doen? 

Algemene vragen: 
Wij hebben tezamen met deze brief het onderzoek van B-ware meegestuurd. 

•Wat vindt u van het rapport en de conclusies? 
•Zou u Sveco opdracht willen geven een soortgelijk onderzoek uit te voeren in Bunschoten, of op 
basis van de B-ware gegevens een advies geven voor de locatie Bunschoten? 
•De TGG veroorzaakt een bodemverontreiniging, bent u bereid medewerking te verlenen aan een 
oplossing hiervan? Zo ja op welke wijze? 

4/4 
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Van: 	 IMO
is 

 
Aan: 	 - II 1"; 	 _-.11.1; 	 - ILT 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat 
Datum: 	donderdag 9 november 2017 09:23:13 

Hoi 

Een interessante ontwikkeling. We wachten maar even af hoe ATM op deze vragen reageert. Op zich zijn zij 
overigens niet de leverancier in de casus Bunschoten maar alleen de producent. Het TGG is in Bunschoten ook 
niet geleverd onder certificaat van ATM. Dan valt op dat de brief alleen in afwin-Hl aan MvO is gezonden en er 
geen actie / reactie wordt gevraagd van MvO. 

Het traject van de OD kan ons traject nu overigens wel gaan beïnvloeden. Mogelijk zal ATM er op wijzen dat er 
reeds een procedure door de ILT is gestart (de LOD) en dat de ILT de instantie is die zich moet uitspreken over 
het certificaat. En wij hebben in de LOD vastgesteld dat het certificaat niet betrouwbaar is. Maar alleen omdat 
er stoffen (aa. waswater) worden toegevoegd aan de TGG. En over de LOD zijn we thans in gesprek. Ik ben 
dus wel benieuwd naar de reactie van ATM. 

---Oorspronkelil bericht---- 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 9 november 2017 8:50 

AanaMil  ILT; 	
- ILT 

CC: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: Gescand vanaf een multifimctioneel apparaat 

Beste collega's, 

Hierbij de brief van Bunschoten aan ATM zonder bijlagen. 

Groet, 
31 
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Van: 	 ILT  
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Perkpolder...golfbaan als GBT?7? 
Datum: 	 vrijdag 10 november 2017 08:37:53 
Bijlagen: 	ilitd/8101Wila 

Hoi 
Ik voe er niet veel voor om ons hierin te storten omdat we inderdaad niet het bevoegde 
gezag zijn voor de toepassing, bij de gemeente Hulst bekend is welk materiaal men wil 
gebruiken en welke mogelijke risico's daaraan kleven. Het is primair aan de gemeente 
om hier haar verantwoordelijkheid te nemen en haar eigen afweging in te maken. 
Wanneer er vragen komen voor de inspectie dan zullen we die natuurlijk beantwoorden. 

Van: 
Verzon  •  en 
Aan: 
Onderwe 

- ILT 
• o e 	 r 2017 11:53 

111111LT 
p. 	e 	Ider...g 	aan  als 	.?? 

Tja, wat moeten we dan hier mee? 
In principe zijn wij hier geen bevoegd gezag als het gaat om de toepassing... 
Van: 	 (arudutrecht.nij  
Verzo — . 	• nov- -r t 	:08 
Aan: 	 - ILT 
Onde ^e , •e W•i• 	" a n als GBT??? 
Hallo 
Het i 	hien voor jullie ook wel handig met het bevoegd gezag van gemeente Hulst 
in contact te treden. Ze willen daar 5,5 miljoen kuub TGG gaan toepassen om een 
polder op te hogen voor een woonwijk met golfbaan en hoogteverschillen. Ik ga ervan 
uit dat die polder niet klasse industrie is en vraag me af welke wet en regelgeving het 
toepassen dan zal toelaten. Hier moet toch iemand ingrijpen? 
Zie hier de verschillende berichtgeving: bttps://www.omroepzeeland.nl/zoeken?   
query=perkpolder 
u - 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 9 november 2017 10:26 
Aan: 



Onderwerp: RE: BBK 416186.0 
Hoi 
Ik ben overigens benieuwd naar het niet bijgevoegde, maar wel door Sweco 
aangehaalde uitloogonderzoek. 
Zouden daarin ook andere stoffen zoals zware metalen in zijn meegenomen?? 
Groet, 

11111111 
Van: 	 (a rudutr 	nij 
Verzon en: on 	e er 	:00 
Aan: 	 - ILT 
Onde er :  
Hallo 	, 
Hierb 	!ledige melding van de PvH. Ik blijf graag op de hoogte van jullie 
bevindingen. 

Van: 	 @dcmr.nt] 
Verzonden: maandag 16 oktober 2017 15:53 
Aan: 
CC: HandhavingBodem 
Onderwerp: BBK 416186.0 
Beste 
Zoals verzocht, bijgevoegd de Bbk-melding 416186.0 en bijbehorende, ingediende stukken voor 
de toepassing van de TGG bij Plas van Heenvliet. 
Ik verwacht je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Groeten.  



aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 	
1111.61111MLI Aan: 	 ..:ILI: 	- ILT 

Onderwerp: 	RE: Hoofdpunten uit de bespreking tussen ATM en ILT 
Datum: 	maandag 13 november 2017 07:32:19 
Bijlagen: 	rigafdpunten uit de bespreking tussen ATM en B T tiff 6 nnvemher 7011ágil 

Goedemorgen heren, 
Ik ben er nog een keer kritisch doorheen gegaan. Zie mijn aanvullingen in het 
bijgevoegde stuk. 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: on er ag novem r 2017 14:14 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: oo • punten ui e espre eng ussen ATM en ILT 
Heren collega's, 
Beseffend dat bijgaande weergave veel te veel informatie bevat en op onderdelen nog 
niet volledig is (met name met betrekking tot de lasten 3 en 4), verzoek ik jullie naar 
deze aanzet te kijken en deze te kuisen dan wel aan te vullen! 
Groetjes, 
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Van: ~Ja 
Aan: 	 _1-11 
Onderwerp: 	FW: Passief openbaar maken onderzoeksrapport ivm WOB verzoek thermisch gereinigde grond 1 
Datum: 	dinsdag 14 november 201716:02:22 
Bijlagen: 	passief openbaar maken ondermeksranport ivm WOB verzoek thermisch gereinigde grond 1.docx 
Prioriteit: 	Hoog 

Zie onderstaande mail tkn. 
Gr *e 

Van: 	 - ILT 
Verzo e : ins 	4 november 2017 16:01 
Aan: 

	

	 - ILT 1#1911keS"~ Onde 	r : : ssie pe ar 	e o erzoeksrapport ivm WOB verzoek thermisch 
gereinigde grond 1 
Urgentie: Hoog 
Beste 
Op verzoe van in reageer ik even op onderstaande mail. De ILT kan zich wel vinden 
in de geciteerde passages met een enkele aanpassing. Ik stel de volgende wijzigingen 
voor: 
"Het waterschap heeft ook IenW/ILT ingeschakeld. De ILT is een onderzoek gestart en 
inmiddels is het grond reinigende bedrijf ATM (Afvalstoffen Terminal Moerdijk) een last onder 
dwangsom opgelegd. De juridische procesgang loopt op dit moment nog." 
"Over de (juridische) ontwikkelingen rond de TGG informeren het waterschap Vallei en Veluwe, 
de Omgevingsdienst, RWS en de ILT elkaar." 
Ik voeg hier de Omgevingsdienst nog even toe omdat het waterschap en de 
omgevingsdienst allebei een last onder dwangsom hebben opgelegd aan de aannemer 
teneinde die te bewegen het probleem met de toegepaste thermisch gereinigde grond op 
te laten lossen. 
Mat urianriallitta nr-ngst- 

Van: 	 - ILT 
Verzo en: insc a 	ovember 2017 10:06 
Aan: 	 - ILT 
Onde erp: : assief openbaar maken onderzoeksrapport ivm WOB verzoek thermisch 
gereinigde grond 1 
Urgentie: Hoog 
Kant hier even naar kijken? 



Van: 	 d'f 	.1")I 

Verzon 	 novem er 1 	i:04 
Aan: 	 -ILT 
Onderwerp. 'assie openbaar maken onderzoeksrapport ivm WOB verzoek thermisch gereinigde 
grond 1 
Hallo 	, 
Bijgevoegde informatienota aan de M is opgesteld op verzoek van mijn DG, en heeft tot doel om 
de M te informeren over het passief openbaar maken van een ouder onderzoeksrapport uit 2016 
van Deltares naar TGG bij Perkpolder. 
Het is zo dat de gemeente Hulst en een belangengroep discussiëren ihkv een 
gebiedsontwikkeling en daarbij ook de TGG kwestie betrekken. 
Er is regionale/lokale berichtgeving. De HID ZD wil daarom graag transparant zijn over wat 
reeds in de omgeving bekend is. 
Deze informatienota heeft akkoord van de HID Zee en Delta. Omdat ik ook kort verwijs naar de 
lopende kwesties rond de TGG waaronder ILT/ATM, wil ik je vragen om even te checken of de 
betreffende zinnen hierover juist zijn. 
Het gaat met name om: "Het waterschap heeft ook IenW/ILT ingeschakeld. De ILT heeft de 
keten onderzocht en inmiddels is het grond reinigende bedrijf ATM (Afvalstoffen Terminal 
Moerdijk) een last onder dwangsom opgelegd. De juridische procesgang loopt op dit moment 
nog." 
En: "Over de (juridische) ontwikkelingen rond de TGG onderhouden het waterschap Vallei en 
Veluwe, RWS en de ILT nauw contact met elkaar." 
Kun je mij laten weten of het kan? 
Als het kan vandaag nog? Want helaas zit er wel wat druk achter de nota omdat de discussie in 
de gemeente Hulst doorgaat. 
Zie ook onder. 
Gr 

BIJLAGE 2 
BN/DeStem 

ii november 2017 zaterdag 
Zeeuws-Vlaanderen Editie 
PZC; Blz. 5 

287 woorden 

Plan Perkpolder niet stilgelegd 

SHEILA VAN DOORSSELAER 

Plan Perkpolder wordt niet tijdelijk stilgelegd. Een meerderheid van de gemeenteraad van Hulst 
wil niet wachten tot januari, als de resultaten van het vervolgonderzoek naar een veiligheids-
en gezondheidsrisico van de in 2015 aangelegde dijk bekend zijn. 

Coalitiepartij Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH) wilde dat donderdagavond tijdens een 
raadsvergadering via een motie bewerkstelligen. De fractie is geschrokken van de bevindingen 
van Rijkswaterstaat dat de thermisch gereinigde grond in de dijk een verhoogde pH-waarde 
en calciumgehalte heeft. De stabiliteit van de dijk is mogelijk in het geding. Daarom loopt nu 
een vervolgonderzoek. 

Wethouder Frank van Driessche schetste een doemscenario als alle onderhandelingen rondom 
Plan Perkpolder tijdelijk stil zouden komen te liggen. „Dan lopen we een ongekend juridisch en 
financieel risico, een strop van vele miljoenen." Een getergde Van Driessche moest ook tekst en 
uitleg geven over de commotie die over de dijk was ontstaan en waarom daar niet over was 
gecommuniceerd. Van Driessche herhaalde niet door RWS op de hoogte te zijn gebracht. 
Ronnie Roctus (ABGH) vond daarom dat het emailsysteem van Hulst doorgelicht moest worden 
en, belangrijker, dat RWS openheid moet geven over mogelijke gezondheids- en 
veiligheidsrisico's. Dat vond Van Driessche ook, máár hij benadrukte dat er bij andere 
gesprekken met RWS nimmer sprake was van een panieksituatie. Geïrriteerd stelde hij dat er 
nu sprake is van afwijkende waardes, maar dat dit voor RWS en de GGD geen reden is om 
maatregelen te nemen. „Anders hadden ze dat al lang gedaan." Hij vond het jammer' dat hem 
door ABGH al bij voorbaat een linkse directe was uitgedeeld door zijn positie als wethouder ter 
discussie te stellen. Hij deed ook toezeggingen. Omwonenden hebben veel overlast gehad van 
stof tijdens de werkzaamheden. Dat wil hij aanpakken. 
Dan lopen we een ongekend juridisch en financieel risico, een strop van miljoenen 
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scala 
Na 2020 mogen onbeminde bOdememen reet meer wonden toegepast. Ms weid eau 
de Green Deal PEG Dodeman( deze been *Snoei om te %omen tot een 
k«eSteitsvelbeteelnq van het bodem« en de huktpe IOC veent lat het 50K alt te 
raseren tot 2920). De ILT zet dat eren toenemende mate partijen meewoede 
bodemassen %lijven eggen143 (beklem) tossenhareldantn. De Wagende Meel Win daaraan vetbanden: 

- Orn van de voorraden onbewaakte bodemassen af te komen wordt de 
verienfing tot sjoemelen groter en kleinere opdrachtgevers ontberen 
de kennis om daar adequaat op te anticiperen. 

- Na 2020 koen er onbewerkte bodernarsen rk niet mogen worden 
de ' • 	is onbekend 

Raakt 	 1 
nomertng adleat: temt moet worden nagaan vnarom er gem nam voor meen 
opgd,ornen en daarna (zo nodig) moet er een ~Meet uitgevoerd woeden naar de 
noodzaak en Weden. Menno« kt ook een eloOtosin een de  Regeling 50demboeete1  
noodzakemk. Oe sartpalik Met de ILT OelprOlcen Zit kunnen ach as OM wen vinden 

Bodernessert 	 14411-e 	,,, ri- 
Oe ILT verfoeit 060e om pij oe Cakatit von de Green Oen ge 113 
te betrekken kodde eventuele emadtaten Let tot Onderzoek var. de ut 
meegenomen lamoen oorden te) het zetten van vannIgstappen In 
gevat van een anineesering van de Green Deal. 

nevmenng toom opoe prow 
Oe ILT verzoekt ()GOM om op Dans vin de thans in uitvoering zijnde 
onderzoeken nee de gevo(pm van toepassing van thermètch 
gendtliede Wendde normwatoden waar pond aan moet voldoen bet 
tehrgittos met Immenste een ~waarde voor slonst . „ 
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Var 
Ars 
Oettorrepr 
Dom derraghttorestra201767$&22 

i+ijini1111 enen oen nd 	 ;wenen voor het aanvullende signaal over de normstelling voor thermisch gereinigde grond?. Volgens mij lijnen er al wel wat teksten hierover. 

Hol 
ik ,r ilt do vor

)
ige keer 

o
aan dat het sagratad- 	over

.a
hoderrsessen gewaardeerd wordt.

, dat 
 en dat zij gaan kten

.
hoe ze naar de sector kunnen communiceren' 	dat OGRW (of CI,GMI dat 

et 
 

per 
 

.De IEC bodems-,non 
 

gefaseerd wil hebben. 
 

stout 
 

aar nog soos over amsspreken. 
Wat betreft laan ATM. dit hebben we natuurt* vanaf 	keivil in de vakgroep besproken, d< vind het prima tm JOL toserichtsignaal over op te steilen. 
laveren juffie een paar zinnen aan wat het probleem precies is? Dan giet tk het in het juiste format. 
Groeten en prettige avond1111.--  
Van: 	 - ILT 

13 roverher 2017 17120 
Aanr 	 ILT 

-  ILT 

Hoi 
Er 	een toezichtsignaal over endfaat en daarop reageert Beleid met een procesinsteek waarmee wij (kennelijk) hebben ingestemd Ik kan me overigens bij dit procesvoorstel 
wol wat voorstolen zolang we betrokken worden bij de uitkomsten. 
Dit de mies ATM vloeit nog een enden, toezichbignaa/ voort dat gaat over de toetsing aan de emissiewaarden. De toet 'zing kan positief zijn maar de ervaring in de casus Mat teert 
dat deze toetsing geen absolute garantie is dat milieuprobiemen wonden voorkomen. Dat willen we nog een keer bij beleid onder de aandacht brengen, onderbouwt meten 
concreet voorbeeld. Daarvoor is een toserichtsignaal denk ik de beste weg. 
Wat vindt jij? 

- as 
2017 15 01 

- ILT 
- ILT 

Heren. 
Zie hieronder de reactie van beleid op de toeriddsignaten. 
Mbt reactie bodemassen, is dit eigenlijk opnieuw een samenvatting van het signaal maar geeft bekid niet aan wat zij doet met het signaal. 
Mbt normering sulfaat, kunnen we beleid vragen gewoon de sidfaaboraarde zoals opgesteld voor bouwstoffen ook voor grond op te nemen of is dol te kot door de bocht? 
Groet 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	Hoofdpunten uit de bespreking tussen ATM en ILT dd 6 november 2017 opmat 
Datum: 	 woensdag 15 november 2017 15:27:07 
Bijlagen: 	Hoofdpunten uit de bespreking tussen ATM en ILT dd 6 november 2017 opm■.doo< 

Heren, 
Hierbij nog wat punten en komma's (soms letterlijk). Zie echter ook de wat meer 
controversiële punten / opmerkingen / vragen 
Groeten, 
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Van: 

LI  Aan: 	 11111111I;IL 	 111 
Onderwerp: 	RE: Hoofdpunten uit de bespreking tussen ATM en ILT dd 6 november 2017 opm$ 
Datum: 	donderdag 16 november 2017 10:54:32 
Bijlagen: 	Hoofdpunten uit de be nrpkina tussen ATM en II T dd 6 november 2017 eindconcentdocx 

Heren, 
Ik heb het verslag afgerond en daarbij niet alle opmerkingen/wijzigingen overgenomen. 
Het moet een verslag zijn van hetgeen ter plaatse is gewisseld en daarom heb ik 
sommige stellingen weggelaten. Verder heb ik hier en daar meer benadrukt dat ATM 
vindt dat. 	 Zo kan het verslag nu de deur uit. 

, wil jij het verzenden met de vraag daarbij of men binnen twee weken hierop wil 
reageren. Dan kunnen we het verslag daarna in ieder geval vaststellen. 



1 58a 

Verslag bespreking ATM-ILT op 6 november 2017 

Bij dit gesprek waren aanwezig 

- Mevr. 
namens ATM 

- De heer 
- De heren 
- De heren 

Doel gesprek 

namens de Omgevingsdienst Midden en West Brabant 
namens SGS Intron 

namens ILT 

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

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

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

Hoofdpunten gesprek en afspraken vervolg 

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

Last 1: Administratief proces aanpassen.  

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

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

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

de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs gevolgd kunnen worden. 

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



Belangrijke constateringen: 

Er is discussie over de toepassing van de definitie van het begrip partij in het protocol 7510. ATM 
geeft aan dat partijen als bedoeld in het protocol niet in één keer worden aangeleverd. De bij de 
vooracceptatie geaccepteerde en te reinigen partijen grond zijn regelmatig dermate groot in 
volume dat deze over grotere perioden worden aangeboden. Dat maakt dat er discussie kan 
ontstaan over de terminologie in de last waarin, in overeenstemming met de tekst van het 
protocol, wordt aangegeven dat in- en uitgaande stromen volledig en partijgewijs dienen te worden 
gevolgd. In het vervolg van het gesprek wordt de term aanleveringen gebruikt en wordt na gegaan 
in hoeverre individuele aanleveringen gedurende het proces administratief kunnen worden gevolgd. 

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

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

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

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

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

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

in samenhang gelezen met paragraaf 6.8.1 van het S1KB protocol 7510, dient te beëindigen door het 

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

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

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

Stof uit naverbrander en Electrostatisch filter (ESP):  
ATM licht toe dat het stof uit de stoffilters dat via de ploegschaarmixer aan de gereinigde grond 
wordt toegevoegd uit de fijne fractie van de grond bestaat. Wanneer wordt gekeken naar het 
volume is dat volgens ATM ongeveer 20-30% van de totale hoeveelheid grond die door de oven 
wordt geleid. Deze grote hoeveelheid "stof" wordt veroorzaakt door de onderdruk in de oven. ATM 
wijst in dit verband nogmaals op voetnoot 3 van tabel 1 van protocol 7510 waarmee wordt beoogd 
terugvoer van dit "stof" in de thermisch gereinigde grond mogelijk te maken. ATM geeft daarmee 
aan dat het "stof" de fijne fractie van de thermisch gereinigde grond betreft en dat deze 
onlosmakelijk deel uitmaakt van het eindproduct. ATM stelt tevens dat de stof voorafgaand aan de 
toevoeging via de ploegschaar zodanig wordt verhit dat van organische verontreinigingen in het 



terug te voeren "stof" geen sprake is. Afvoer van dit "stof" betekent dat ca. 1 à 2 vrachtwagens per 
uur moeten worden ingezet om het materiaal af te voeren. 

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

Afspraak over last 2 met betrekking tot stof uit stoffilters 

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

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

ATM heeft toegelicht waarom zij vindt dat het toevoegen van waswater onlosmakelijk is verbonden 
met het gehele reinigingsproces en mede daardoor niet kan worden gezien als het toevoegen van 
rookgasreinigingsresidu als bedoeld in het protocol 7510. 

Verder is door ATM toegelicht hoe het proces van wassen van het rookgas en de koeling van het 
thermisch gereinigde product vóór de vergunningwijzing werd uitgevoerd. Het meerdere keren 
circuleren van het waswater in de rookgasreiniger leidde destijds tot technische problemen. De in 
het rookgaswaswater aanwezige residuen werden in decanters afgevangen en apart afgevoerd. 

ATM geeft aan de gemeten kwaliteitsgegevens van het waswater van de rookgasreiniging reeds in 
een eerder stadium aan de ILT te hebben verstrekt. 

De feiten en standpunten zijn over en weer nader toegelicht en verduidelijkt. Er resteert een 
discussiepunt of het waswater inderdaad kan worden toegevoegd aan de thermisch gereinigde 
grond. Met andere woorden, wanneer is er sprake van thermisch gereinigde grond (nadat de grond 
de oven heeft verlaten of nadat het gehele proces incl. het afkoelen met waswater van de 
rookgasreiniging heeft plaatsgevonden). En indien de redeneerlijn wordt gevolgd dat er sprake is 
van thermisch gereinigde grond nadat de grond de oven heeft verlaten, mogen daaraan dan nog 
stoffen (in opgeloste vorm in het waswater) worden toegevoegd. 

Afspraak over last 2 met betrekking tot het waswater: 

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

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

Vervolgens is nader stil gestaan bij de vraag welk belang wordt gediend met het herroepen van de 
milieuhygienische verklaringen. ATM geeft aan dat op dit punt het milieubelang beter moet worden 
afgewogen tegen het bedrijfsbelang. In dat kader wijst ATM er op dat nagegaan moet worden of er 



sprake is van milieurisico's wanneer de thermisch gereinigde grond, op grond van toetsing aan het 
Besluit bodemkwaliteit, geheel conform dit Bbk is toegepast in een grootschalige bodemtoepassing. 
Volledigheidshalve wijst ATM er ook op dat zij geen verantwoordelijkheid kan nemen voor 
toepassingen die niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden die verbonden zijn aan een 
grootschalige bodemtoepassing. Er zijn, voor zover bekend, thans naast de casus Bunschoten twee 
andere casus bekend waar onderzoek is/wordt gedaan naar de milieueffecten van de toegepaste 
thermisch gereinigde grond. Alleen in Bunschoten worden thans concrete stappen gezet door het 
lokaal bevoegd gezag om de toegepaste thermisch gereinigde grond te verwijderen. 

Afspraak over lasten 3 en 4: 

ILT zal de last over het herroepen van de milieuhygienische verklaringen en de daarbij behorende 
begunstigingstermijn nogmaals kritisch bezien in het licht van de vraag of het milieubelang dient te 
prevaleren boven het bedrijfsbelang wanneer het gaat om het herroepen van de milieuhygienische 
verklaringen. Met andere woorden, zijn er aantoonbare milieurisico's wanneer de thermisch 
gereinigde grond binnen de kader van het Besluit bodemkwaliteit in een grootschalige 
bodemtoepassing wordt aangebracht. Deze milieurisico's zullen nogmaals worden afgezet tegen de 
mogelijke schade aan het bedrijfsbelang van ATM. 

Discussie over relatie met de omgevingsvergunning.  
Door de ILT is nader toegelicht hoe de verhouding en hierarchie 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 principiele 
discussiepunten beter inzichtelijk. 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Vragen en informatie over Afvalstatus rookgaswaswater van ATM 
Datum: 	donderdag 16 november 2017 15:15:41 
Bijlagen: 	Conclusies Be-Ware.pdf 

Sulfaat en pH in TGG.pdf 
Bij ILT bekende gegevens over het proces van rookgasreiniging bil ATM.docx 
Passage uit zienswijze ATM m.b.t. rookgaswaswater.pdf 
schema rookgasreiniging.pdf • 
Kopie van analyses anionen le wasser.xlsx   

Hoi 
Ik heb zo goed en kwaad als het kan bijgaande notitie "Bij ILT bekende gegevens over 
het proces van rookgasreiniging bij ATM" gemaakt inclusief een aantal bijlagen. De 
bijlagen betreffen pagina's met relevante informatie uit rapport Be-Ware, zienswijze ATM 
en aanvullend bezwaar ATM. 
In de notitie in rood nog wat opmerkingen. Met name de vergunning bevat nogal wat 
passages en teksten die betrekking hebben op (stoffen van) de uitstoot uit de 
schhrsteen die afgevangen moeten worden in de rookgasreiniger. Ik heb de indruk dat 
dit meer is dan alleen de anionen waarvan wij de overzichten hebben gekregen en dat 
het niet allemaal stoffen zijn die geheel worden verbrandt (maar ik kan het mis hebben). 
Hopelijk is dit voldoende voor beleid om een "gezaghebbende" uitspraak te kunnen doen 
over de status van afval van het rookgaswaswater! 
Kan je kijken of ik wat vergeten ben en de op jou bekende wijze e.e.a. "kuisen"? 
Verder kan ik evt in een volgende versie de belangrijkste pasages in de bijlagen "gelen" 
als daar nog behoefte aan is. 
Groet, 



Bedrijfsonderdeel 

Zeef/Breekinstallatie (ZBI) en Thermische 
grondreiniging ('1RI)  

Huidige doorzet 	Aangevraagde 
(ton/jaar) 	doorzet (tonitaail 
1.000.000 	1.200.000 

Pyrolyse- nstallatie (Pyro) 
Flocculatie/flotatie eenheid AWZI (MI) 

60.000 
505.000 

60.000 
600.000 

Biologische zuivering AWZ1 (MBR) 505.000 600.000 
Fysisch chemische reactor AWZI (FCR) 80.000 80.000 
Substituut brandstofsysteem (SBS) 35.000 40.000 
Slibbewerking (SOV1) 

tScheepsreiniging (vvaswaterproductie) 
Bewaren en bewerken van afvalstoffen voor 
derden (sloorvoer)   

150.000 
150.000 
50.000 

185.000 
150.000 
50.000 
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Bij ILT bekende gegevens over het proces van rookgasreiniging bij ATM 

Processchema 
De eerste bijlage bevat een processchema van ATM waarin de diverse stappen van 
rookgasreiniging worden weergegeven. 

Wat niet in dit processchema duidelijk is gemaakt is dat de rookgasreiniger ook de rookgasreiniging 
verzorgt van alle andere procesinstallaties binnen het terrein van ATM, zie punt 4.7 van het 
aanvullende bezwaar van ATM. 

Duidelijk is dat na reiniging in de oven van de thermische reiniger met de ploegschaarmixer het 
stof uit de stoffilters en het waswater uit de rookgasreiniger wordt toegevoegd aan het gereinigde 
product alvorens dit wordt uitgekeurd. 
Tot eind 2011 werd het rookgaswaswater niet aan het gereinigde eindproduct toegevoegd, maar 
circuleerde dit waswater en werden de verontreinigingen in een decanter opgevangen. Deze 
decanter werd regelmatig gereinigd, waarbij de er uit komende stoffen als gevaarlijk afval werden 
afgevoerd. (mondeling toegelicht door ATM op overleg 6 november). 

Wat gaat de thermische reiniger in 
In de thermische reiniger worden partijen zwaar verontreinigde grond gereinigd. Het proces van 
thermische reiniging zorgt ervoor dat nagenoeg alle binnen de verontreinigde aanwezige 
organische stoffen worden verbrandt. Om deze verbranding op gang te brengen en constant te 
houden wordt onder meer teerhoudend asfaltgranulaat bijgevoegd. 
De (organische) verontreinigingen kunnen allerlei stoffen betreffen, onder meer zich in de grond 
bevindende verontreinigingen met afgewerkte olie . (Aanvullen?). 
Naast deze verontreinigingen bevinden zich ook verontreinigingen met zware metalen. Op 
voorhand worden de gehalten aan zware metalen in de zich bevindende partijen te reinigen grond 
bepaald. Op basis hiervan wordt (op basis van zware metalen) bepaald welke partijen reinigbaar 
zijn tot klasse Industrie. De partijen die niet tot klasse industrie reinigbaar zijn worden apart 
opgeslagen en apart gereinigd. Deze partijen worden later onder meer toegepast in immobilisaten 
en andere producten. 

ATM is vooralsnog onduidelijk over welke stoffen er in de andere procesinstallaties op het terrein 
worden verwerkt en waarvan de rookgasreiniging eveneens in de naverbrander/rookgasreiniger 
plaats vindt. 

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

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



Lezing ATM met betrekking tot het al dan niet beschouwen van het rookgaswaswater als 
afvalstof. 
Bijgaand enkele passages uit het aanvullende bezwaar van ATM die betrekking hebben , met name 
passage 4.11 en 4.15, waarin de wonderlijke constatering wordt gedaan door ATM dat het hier 
geen afvalstof betreft aangezien het hier geen stof betreft waarvan zij zich wil ontdoen. 

Welke stoffen bevinden zich in het rookgaswaswater 
Tot nu toe heeft de ILT alleen gegevens over de in het rookgaswaswater bevindende anionen, te 
weten Sulfaat, Chloride, Bromide en Fluoride. Zie bijlage Anionen uit waswater ie  wasser. 
Gegevens over mogelijk andere zich in het rookgaswaswater bevindende stoffen zijn door ATM niet 
aangeleverd dan wel geanalyseerd. 
In de bijlage is te zien welke aan gehalten anionen zijn gemeten. 
PM. In de WM vergunning staat ook het nodige over de uitstoot van de diverse instalolaties en de 
maximale uitstoot. Ook wat mogelijk uitgestoten mag worden als de rookgasreinigingsinstallatie sit 
ligt (TRI). Hieruit kan een aantal andere stoffen worden afgeleid die zich mogelijk in het 
rookgaswaswater bevinden. Samen nog eens bekijken? 
Verder zie ik ook wat over Pyrogassen. Werd ook door ATM aangegeven, maar dit zou verder aan 
stoffen "niets opleveren". Ik heb daar onvoldoende kennis voor om dat te kunnen beoordelen. 

Waarop wordt uitgekeurd 
De partijen gereinigde grond worden uitgekeurd op standaardpakket A. Daarnaast worden de 
gehalten aan sulfaat en de PH-waarden gemeten. In de periode 2012 tot 1 januari 2017 werd deze 
aanvullende informatie niet verstrekt. 
De uitkeuring op (met name) de aanwezigheid van zware metalen wordt alleen gedaan op 
samenstellingswaarde. ATM stuurt er op dat de partijen Thermisch gereinigde grond onder de 
emissietoetswaarden van het Bbk blijven. Hierdoor hoeft ATM geen uitloogonderzoek te doen. 
De aanwezige gehalten aan Sulfaat en de pH waarden zijn onnatuurlijk hoog (zie tabellen uit 
bezwaar ATM). 

Geconstateerde verontreinigingen in toegepaste thermisch gereinigde grond. 
Bijgaand de samenvatting van het onderzoek naar de effecten van de in Bunschoten toegepaste 
thermisch gereinigde grond van ATM. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat - hoewel de thermisch 
gereinigde grond voldoet aan de emissietoetswaarden van het Bbk voor zware metalen - de 
emissie van een aantal zware metalen sterk boven de maximale emissiewaarden zijn. 

Hoofdvragen ILT 

1. Is op basis van de bekende gegevens het standpunt van de ILT dat het 
rookgaswaswater als (gevaarlijk) afval beschouwd dient te worden juist of 
is hiervoor nog aanvullend onderzoek noodzakelijk? 

2. Zijn de geconstateerde problemen met uitloging van zware metalen direct of 
indirect te linken aan het in het rookgaswaswater aanwezige sulfaat of mogelijk 
andere niet gemeten in het waswater zich bevindende stoffen? 
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Van: Ma
m 

 
Aan: 
Ca 
Onderwerp: 	Notitie waswater afvalstof of niet 
Datum: 	vrijdag 17 november 2017 10:35:14 
Bijlagen: 	Condusie Be-Ware.pilf 

Si «aar en pil in DM pdf 
.:chema rnni~niging pdf 
NOC van analyses anionen le wasserjdsx 
tlailieseeas s 
01) ATM Definitief.pdf 

Ha 
Zieleilliinijn aanvullingen. Kijk hier nog even kritisch naar en dan verzenden we het 
naar WVL Verder wil ik de LOD bijvoegen ter achtergrond info en ook de 
omgevingsvergunning. Kan jij die laatste nog even opsnorren. 
Groet, 



- ILT 
-arCU 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 ILT; 	 J_ILI 

Onderwerp: 	Notitie waswater afvalstof of niet 
Datum: 	maandag 20 november 2017 13:18:51 
Bijlagen: 	Caactuks/rWarzalf 

Siilfaat en pH in TGG pdf 
shectaa~i~ 
Kggie van analyses anionen te wasser vlsx 
Notitie waswater rookgasreiniging ATM.docx 
J OD ATM Definitief rxif 
Vergunning ATM.pdf 

Beste 
We spra en elkaar vorige week over de vraag of het waswater van de rookgasreiniging 
dat wordt toegevoegd aan thermisch gereinigde grond (binnen de inrichting van ATM) 
moet worden gezien als afvalstof. Een afvalstof waarvan ATM zich dient te ontdoen. 
Hierover heb ik de bijgevoegde notitie opgesteld (notitie waswater rookgasreiniging 
ATM) met daarin een concrete vraag. Verder heb ik wat achtergrond info bijgevoegd die 
nuttig kan zijn bij het beantwoorden van de vraag over de afvalstatus van het waswater. 
Ik ben benieuwd hoe er vanuit de afvalstoffenregelgeving tegen het waswater wordt 
aangekeken. 
Volledigheidshalve nog even het volgende. Het dossier ligt (politiek) erg gevoelig en het 
is voor ons van belang dat deze communicatie op dit moment niet buiten IenW komt. De 
lijntjes van ATM met IenW zijn kort. Wil je daar rekening mee houden wanneer je de 
vraag indien nodig verder intern uitzet. 
Mocht je nog verdere vragen hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag. 
Mat ,iriontlzliilto rirru:11- 
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C2034824/2774933 

Beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant 

op de op 9 juni 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Afvalstoffen 
Terminal Moerdijk BV, om vergunning krachtens de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de 
Vlasweg 12 te Moerdijk 

's-Hertugenboseh, 18 juli 2011. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

in verband met geautomatiseerd verwerken is dit document 
digitaal ondertekend 
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Provincie Noord-ilrotrant 

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 

1 	Onderwerp 

Gedeputeerde Staten hebben op 9 juni 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen van Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.. De aanvraag heeft betrekking op het inzetten 
van intern water (koel-/waswater uit de 1r wasser) voor het koelen van gereinigde 
grond/materialen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C 2034824. 

2 	Besluit 

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de 
bepaling dat de aanvraag en bijlagen (waaronder voorschriften) deel uitmaken van de vergunning. 
De vergunning wordt verleend voor het aanvullen van de positieve stoffenlijst (zoals opgenomen in r  
bijlege 2 en bijlage 2b van de geldende omgevingsvergunning). 

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. 

3 	Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de 
aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. 

Afvolnaffen Terminal Moerdijk, Meerrtik 	 3/4 



Aanpassing AO/IC 
Realiseren van twee 
nieuwe opslagtanks, 
het combineren van 
twee tankputten, het 
wijzigen van tank V39 
en de bouw van een 
kantoor/magazijn 

Wrn artikel 8.19 17-11-2009 1597653 
Wm artikel 8.19 7-12-2009 1612758 

Wm artikel 8.24 

Wm artikel 8.19 

22-01-2010 

26-07-2010 

1629490 

1708336 

Wijziging voorschrift 
3.3.10 
Aanpassing AO/IC 

Wm artikel 8.19 30-08-2010 1718391 Realisatie van een 
transportband 

Wm artikel 8.19 

Wm artikel 8.19 

06-09-2010 

18-10-2010 

1719919 

1732201 

Bouwen van een 
opslagloods 
Realisatie van 10 
acceptatietanks 

Bedrijfsactiviteiten 
Inrichting voor de 
opslag, overslag en be-
/verwerking van 
(gevaarlijke) 
afvalstoffen 

Afgifte datum 
25-05-2009 

Beschikking nr. 
1538449 

Vergunning/melding 
Wm revisievergunning 

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 
1 	Gegevens aanvrager 

Op 9 juni 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Afvalstoffen 
Terminal Moerdijk (ATM), Vlasweg 12 te Moerdijk. 

2 	Projectbeschrijving 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: In de aanvraag is 
opgenomen dat voor het koelen van gereinigde grond/materialen gebruik kan worden gemaakt 
van zowel Hollandsch Diep water als intern water. Het gebruik van het intern water dient 
dusdanig te zijn dat het niet zal leiden tot nadelige effecten op het gereinigde grond/matrialen. 
Om aan te tonen dat het gebruik van een bepaald type intern water (koel-/waswater uit de Ie 
wasser) niet zal leiden tot nadelige effecten op het gereinigde grond/materialen zijn proeven 
uitgevoerd. Deze proeven zijn geëvalueerd waarbij wij de positieve resultaten hiervan hebben 
bevestigd richting ATM. 
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. 

3 	Huidige vergunningsituatie 

In onderstaande tabel is een opsomming weergegeven van de door ons aan ATM eerder verleende 
vergunningen en meldingen 8.19 ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). Deze vergunningen en 
wijzigingsmeldingen zijn verleend voor de opslag, overslag en be-/verwerking van (gevaarlijke) 
afvalstoffen, voor de inrichting gelegen aan de Vlasweg 12 te Moerdijk. 

Mealsrolfen Terminal Moerdijk. Moerdijk 
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,eaviafig,Noord-Briabant 

De eerder afgegeven vergunningen zijn verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 
lid 5 van de Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke 
vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of 
verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd. 

Volgens artikel 1,2 b lid 1 van de overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo worden 
onherroepelijke verklaringen (afgegeven op grond van artikel 8.19 lid 1 onder c van de Wm) 
aangemerkt als omgevingsvergunning. 

4 	Bevoegd gezag 

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en dc daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale 
omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en 
inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met 
betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot 
bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de 
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 

5 	Ontvankelijkheid en opschorting procedure 

Artikel 2.8 van de Waho biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvrreisten. Dit betreft dc gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De 
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor). 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op 
ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede 
beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook 
ontvankelijk en in behandeling genomen. 

6 	Procedure (regulier) 

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in 
paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 17 juni 2011 conform artikel 3.8 Wabo 
van de aanvraag kennis gegeven in een regionaal dagblad. 

7 	Adviezen 

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of 
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, evenals de 
artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente 
Moerdijk gezonden. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen inhoudelijk advies ontvangen. 

Alvalgaffen terminal Meetdik Mogrdrik 	 5/6 



Provincie Noord-Brabant 

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN 

1 	Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering 
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke 
of milicuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit 
artikel 3.10, lid 3 van de Waho. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend 
indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of 
verandering van de werkwijze binnen de inrichting: 

niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende 
vergunning zijn toegestaan; 
niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; 
en 
niet m.e.r.-plichtig is. 

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij 
dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. 

Arvottiolen Tentnol Wad*, Moedig 	 6/6 



Het minimale zuurstofgehalte in de rookgassen van de TRI is ca. 6 %, het gemiddelde 
zuurstofpercentage is ca. 10 %. Het volume van de naverbrander bedraagt 360 m3, waardoor de 
verblijftijd van cle rookgassen (bij 900°C en 10% zuurstof) langer dan 2 seconden bedraagt. De 
naverbrander van cle TRI heeft een vernietigingsrendement van meer dan 99% voor koolwaterstoffen. 
Na de naverbrander worden de rookgassen afgekoeld en door een elektrostatisch filter geleid,waar liet 
stof uit de rookgassen wordt verwijderd. 	
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BESCHIKKING 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Postbus 30 
4780 AA MOERDIJK 

Onderwerp 
Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 

Directie 

Ecologie 
Ons kenmerk 
1538449 

De aanvraag 
LA 	Beschrijving van de aanvraag 
Op 29 januari 2008 hebben wij een aanvraag van Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (hierna: ATM) 
ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet 
milieubeheer (Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al 
eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, eerste lid). 

De inrichting is gelegen aan de Vlasweg 12 te Moerdijk, kadastraal bekend gemeente Klundert, secties 
C, nr 1291, 1292, 1700, 2039, 2041 (gedeeltelijk) en 2042 (gedeeltelijk). 

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar. 

De aanvraag voorziet in de bedrijfsactiviteiten van ATM met betrekking tot de be- en verwerking van 
afvalstoffen betreffende: 
• reinigen van verontreinigde grond en bouwstoffen in een thermische reinigingsinstallatie (TRI); 
• verwerken van gebruikte chernicaliënverpakkingen (GCV), verfafvalstoffen en organische (in-

/externe) (steek)vaste afvalstoffen in een pyrolyse-installatie (pyro); 
• be-/en verwerken van afvalwater in een afvalwaterzuiveringsinstallatie; 
• bewerken van vaste en vloeibare organische stoffen tot substituut brandstof (SBS); 
• verwerken van afvalslibs; 
• inname, be- en verwerken van scheepsafvalstoffen; 
• reinigen van scheepstanks en -ruimen; 
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Met betrekking tot bovenstaande aangevraagde activiteiten zijn de volgende capaciteiten aangevraagd: 
tabel: overzicht van de ca. aciteiten en de installaties en activiteiten. 

ráltD1- da-ggs 
-U17,~7711- dkramtvi 	g-gair:1 

• op- en overslag en bewerking (afpompen, verkleinen, opbulken, samenpakken en samenvoegen) van 
(niet bij ATM verwerkbare) vloeibare en vaste afvalstoffen, zowel in bulk als verpakt, voor doorvoer 
naar derden. 

Op grond van meerdere categorieën van bijlage T van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. 

1.13 Aanleiding voor het indienen van de aanvraag 

Deze aanvraag is noodzakelijk omdat de ten tijde van de aanvraag vigerende Wm-vergunning van 
26 maart 2002 op 1 januari 2009 zou expireren (met uitzondering voor de opslag en het be-
/verwerken van verontreinigde grond, hiervoor is de vergunning verleend tot 1 mei 2012). 
Onderhavige aanvraag strekt ertoe om de activiteiten voort te zetten en op onderdelen uit te breiden/te 
veranderen. Inmiddels is de vigerende vergunning verlengd tot 1 januari 2010. 

ATM vraagt met de onderhavige aanvraag geen grote wijzigingen aan van haar activiteiten en 
installaties. Wel vinden op detailniveau aanpassingen plaats. De belangrijkste uitbreiding is het 
verhogen van de doorzet van de TRI van 1 miljoen ton per jaar naar 1,2 miljoen ton per jaar. Deze 
aangevraagde verhoging van doorzet is het gevolg van de verwachte wijziging van het 
Bouwstoffenbcsluit in het Besluit Bodemkwaliteit. Ten gevolge van deze wijziging vraagt ATM aan 
grond en een aantal bouwstoffen (waaronder TAG) samen te mogen verwerken. Hierdoor neemt de 
capaciteit van de installatie toe, zonder dat daarvoor een fysieke wijziging aan de installatie noodzakelijk 
is. Ook voor de overige, activiteiten waarvoor ATM een vergroting van de capaciteit aanvraagt hoeven 
de installaties niet wezenlijk te worden aangepast. Tenslotte vraagt ATM vergunning om nieuwe 
categorieën afvalstoffen te verwerken in de pyro en TRI. 

LC 	Locatie van de inrichting 

De inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein Moerdijk en grenst aan het Hollands Diep. 
Het industrieterrein wordt beheerd door het Havenschap Moerdijk. Op het terrein van de inrichting, 
indusief de gevraagde uitbreiding, is het bestemmingsplan Moerdijk van toepassing, en heeft daarin de 
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bestemming industrieterrein. De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is circa 1000 meter van de 
inrichting. 

I.D 	Huidige vergunningsituatie 
Bij besluit van 26 maart 2002 hebben wij een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning 
krachtens de Wet milieubeheer (Wm) verleend in verband met een verandering (in de werking) van de 
inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1). De vergunning 
voor (onder andere) het be-/verwerken van gevaarlijke afvalstoffen in een pyrolyse installatie (hierna: 
pyro) hebben wij in eerste instantie geweigerd (op aanwijzing van de Minister van Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, die een Verklaring van bedenkingen (voorheen artikel 8.36 
Wm) had verstrekt). Naar aanleiding van een beroep dat ATM heeft ingesteld tegen het besluit de 
vergunning voor de pyro te weigeren, alsmede tegen een aantal aan de vergunning verbonden 
voorschriften, hebben wij op 8 juli 2003 aan ATM alsnog een vergunning voor de pyro verleend en de 
vernietigde voorschriften met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling aangepast. 

Bij besluit van 26 september 2003 hebben wij op verzoek van ATM een deel van de vergunning 
ingetrokken. Het betrof het afstoten van een terreindeel aan het Zeehavenbedrijf Dordrecht. 

Bij besluit van 6 november 2003 hebben wij de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden 
ambtshalve aangevuld en gewijzigd. 

Bij besluit van 28 september 2004 hebben wij aan ATM een vergunning verleend voor het veranderen 
van de inrichting. De verandering betrof een uitbreiding van de opslagcapaciteit voor gereinigde en 
ongereinigde grond en materialen. Hiervoor is de oppervlakte van de inrichting uitgebreid. 

Bij besluit van 11 januari 2005 hebben wij aan ATM een deelrevisievergunning voor de pyrolyse-
installatie verleend. 

Bij besluit van 15 februari 2005 hebben wij op verzoek van ATM de voorschriften die verbonden zijn 
aan de vergunning, aangevuld met maximale opslaghoeveelheden voor gevaarlijke (afval)stoffen (in het 
kader van het Besluit risico's zware ongevallen 1999). 

Bij besluit van 18 oktober 2005 hebben wij aan ATM een vergunning verleend voor het veranderen 
van de inrichting. De verandering betrof de bouw van een opslagloods voor gereinigde grond en 
materialen. 

Bij besluit van 30 januari 2006 hebben wij de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning, op 
verzoek van ATM gewijzigd. Het betrof het verruimen van de norm voor de dioxineconcentratie in 
afvalolie die door ATM in de TRI als brandstof wordt gebruikt. 

Bij besluit van 7 juni 2006 hebben wij op verzoek van ATM, een tweetal voorschriften behorende bij de 
op 1 I januari 2005 verleende deelrevisievergunning voor de pyrolyse-installatie gewijzigd. Het betrof 
voorschriften die eisen stellen aan de bestemming en kwaliteit van het pyrolyseresidu. 
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Bij besluit van 13 april 2007 hebben wij de termijn van de vergunningen ingevolge de Wet 
milieubeheer waarvoor de vergunningtennijn zou verstrijken op 1 mei 2007 verlengd tot 
1 januari 2009. 

Bij besluit van 12 december 2007 hebben wij de vigerende vergunningen aangevuld met een aantal 
voorschriften in het kader van de Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn). 

Bij besluit van 16 juli 2008 hebben wij de voorschriften aan de vergunning op verzoek van ATM 
gewijzigd en aangevuld in verband met het van kracht worden van Besluit Bodemkwaliteit en kleine 
wijzigingen in de werkwijze van ATM. 

Bij besluit van 2 oktober 2008 hebben wij de vigerende vergunning verlengd tot 1 januari 2010. 

Daarnaast heeft ATM een aantal meldingen als bedoeld in artikel 8.19 van de Win bij ons ingediend 
voor het veranderen van onderdelen van de inrichting: 
• 9-4-2002, opslag laboratoriumchemicaliën en hulpstoffen; 
• 29-10-2002, twee bovengrondse opslagtanks voor ijzerchloride en alurniniumfluoride t.b.v. 

waterzuivering; 
• 19-11-2002, verwijderen twee bovengrondse opslagtanks voor zuurstof en realisatie van een 

reduceerstation voor zuurstof (ivm aansluiting op het zuurstofnet industrieterrein); 
• 3-3-2003, uitbreiding SOVI met één decanter; 
• 3-3-2003, aanpassing rookgasreiniging van de TRI; 
• 16-7-2003, stoomproductie uit restwarmte TRI en de aanpassing van de steiger; 
• 22-6-2004, aanpassing rookgasreiniging van de TRI; 
• 22-3-2005, aanpassing van de koeling pyro; 
• Bij besluit van 21 juni 2006 hebben wij een melding voor het wijzigen van de procedures met 

betrekking tot de Administratieve organisatie en Interne Controle (AO/IC) en Acceptatie- en 
verwerkingsprocedures gedeeltelijk geaccepteerd. Een deel van de wijzigingen hebben wij Met 
geaccepteerd; 

• 22 juni 2006, het aansluiten van verschillende tanks (waaronder die van de 
waterzuiveringsinstallatie) op het centrale dampvernietigingssysteem; 

• 6 juli 2006, het plaatsen van een binnenmantel in de schoorsteen van de TRI; 
• 26 november 2007, het verplaatsen van een werkplaats; 
• 17 december 2007, het plaatsen van een CO2-tank; 
• 16 september 2008, wijziging van de AO/IC. 

Het waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland hebben aan ATM 
vergunningen verleend voor het lozen van afvalwater ingevolge de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren. en vuur liet onttrekken van oppervlaktewater ingevolge de Wet op de 
Waterhuishouding. 
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II 	Procedure van de aanvraag om milieuvergunning 

II.A De aanvraag 
11.A.1 Ontvangst van de aanvraag 
De aanvraag is door ons op 29 januari 2008 ontvangen en ingeboekt. De aanvraag is op 
6 februari 2008 doorgestuurd naar de volgende (wettelijke) adviseurs: 
• het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk; 
• het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 
• de VROM-inspectie Regio Zuid; 
• het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta; 
• de Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland; 
• de Arbeidsinspectie MHC, team Zuid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
• het Functioneel Parket; 
• de hoofdingenieur Rijkswaterstaat Waterdienst. 

Daarnaast is de aanvraag gezonden naar: 
• het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, SenterNovem; 
• de Regionale Milieudienst West-Brabant; 
• de Provincie Zuid Holland. 

11.A.2 Aanvullingen op de aanvraag 

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 29 april 2008 in 
de gelegenheid gesteld om tot 1 juli 2008 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 
30 juni 2008 ontvangen. De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de 
periode die de aanvraagster nodig heeft om de aanvraag aan te vullen. In dit geval is de termijn voor het 
geven van de beschikking opgeschort met 58 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15). 

Op 26 februari 2008 hebben wij van de aanvraagster een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De 
aanvulling betreft de plaatsing van een nieuwe regenrand en een nieuwe druppelvanger aan de TRI. 
Deze aanvulling bevat tevens een beschouwing van de akoestisch gevolgen van de wijziging (een notitie 
van 2 februari 2007 van Haskoning). 

Daarnaast heeft ATM ons verzocht om de informatie, die zij op 29 februari 2008 aan ons heeft 
gezonden met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking ten gevolge van de activiteiten van de 
inrichting, als aanvullende gegevens op de aanvraag te beschouwen. De informatie heeft betrekking op 
een verzoek van ATM om de berekeningen die zij heeft laten uitvoeren in het kader van de Wet 
Luchtkwaliteit te beschouwen als een worst-case situatie. 

Per brief van 21 juli 2008 heeft ATM de aanvraag aangevuld met gegevens over peilbuizen. De 
aanvulling vormt een onderdeel van bijlage XVI van de aanvraag. 

Op 12 augustus 2008 hebben wij van ATM een aanvulling op de aanvraag ontvangen. In deze 
aanvullingen vragen zij om een aanpassing van de toerit voor vrachtwagens en de verplaatsing van 
weegbruggen. Tevens wordt voor de afvoer van hemelwater een infiltratiebed aangelegd. 
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Per brief van 15 oktober 2008 heeft ATM een nieuwe risicoanalyse (QRA) ingediend. In deze QRA 
zijn een aantal misrekeningen aangepast. 

11.13 Adviezen 
1l.B.1 Ingekomen adviezen 

Naar aanleiding van de aanvraag hebben we op 14 maart 2008 een advies van de gemeente Moerdijk 
ontvangen. Het advies heeft betrekking op de lozingen van ATM, de Luchtemissies en de geurernissies 
ten gevolge van de activiteiten, 

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking hebben we op 22 december 2008 een advies ontvangen 
van de VROM-inspectie Regio Zuid. Het advies heeft betrekking op de naverbrander, de AO/IC, 
Externe Veiligheid en een aantal voorschriften. 

Onze reactie op het advies wordt beschreven in II1.U. 

II.0 Bekendmaking ontwerpbeschikking 
II.C.1 Ter inzage legging 

De kennisgeving over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse 
verschijnend regionaal dagblad op14 november 2008. Vervolgens heeft de ontwerpbeschikking 
gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis bij het gemeentelijk informatiecentrum, 
Pastoor van Kessellaan 15 in de kern van Zevenbergen, namelijk vanaf 17 november 2008 tot en met 
29 december 2008: 

Il.C.2 Zienswijzen 

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking ingevolge de Wm zijn, binnen de door de wet gestelde 
termijn, zienswijzen en advies ingebracht door: 
• Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (de aanvraagster), per brief gedateerd 19 december 2008, 

ontvangen op 19 december 2008. De zienswijze is binnen de wettelijke termijn ingediend; 
• MOB, Waldeck Pyrmontsingel 18 te Nijmegen, mede namens Stichting Natuur en Milieu te 

Utrecht, per fax gedateerd en ontvangen op 2 december 2008, De zienswijze is binnen de 
wettelijke termijn ingediend. 

Een samenvatting van deze zienswijzen en onze inhoudelijke reactie hierop is weergegeven in hoofdstuk 
Een afschrift van de ingediende zienswijzen hebben wij aan ons besluit gehecht. 

11.1) Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning 
Op 29 januari 2008 is tevens bij watcrschap Brabantse Delta een aanvraag om een vergunning 
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. Aangezien hier ten behoeve van 
dezelfde inrichting aanvragen zijn gedaan tot het geven van met elkaar samenhangende beschikkingen, is 
paragraaf 8.1.3.2, artikel 8.28 en verder, van de Wm van toepassing. 

Op 21 april 2008 ontvingen wij van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland een schrijven dat aan ATM 
in november 2007 een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet op 
de waterhuishouding is verleend. Een aanpassing van deze vergunning is niet nodig. 
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Tijdens de totstandkoming van onze Wm-vergunning heeft afstemming plaats gevonden met 
waterschap Brabantse Delta. Er is onder andere informatie uitgewisseld m.b.t de acceptatie van 
afvalstoffen en waswater van scheepsreiniging, de gewaagde aanvullende gegevens, de lozingsnormen 
en de maximale afvalwaterhoeveelheden die geloosd mogen worden. 

Naast de inhoudelijke afstemming is de procedure ook gecoiirdineerd behandeld. Dat wil zeggen dat de 
publicatie en ter inzage gelijktijdig heeft plaats gevonden. 

111 	Toetsingskaders 

111.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer 

III.A.1 Algemeen 
De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. 
Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons 
tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn. 

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken 
zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting 
en de geografische ligging van de inrichting. 

III.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT) 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu verbinden wij 
voorschriften aan de vergunning, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde 
activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel 
mogelijk — bij voorkeur bij de bron — te beperken en ongedaan te maken. Daarbij gaan wij ervan uit dat 
in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BET worden toegepast. 

Bij de bepaling van BBT betrekken wij, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van 
maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel: 
• de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 
• de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 
• de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken 

van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen; 
• vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn 

beproefd; 
• de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 
• de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
• de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen; 
• de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 
• het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en dc energie-efficiëntie; 
• de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen 

of tot een minimum te beperken; 
• de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 
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Bij de bepaling van BBT houden wij in ieder geval rekening met de Regeling aanwijzing BBT-
documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten 
moet rekening warden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in 
bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-
installaties). De activiteiten waarop de aanvraag van ATM betrekking heeft zijn vermeld in de volgende 
documenten die zijn opgenomen in deze regeling: 
• Bref Afgas- en afvalwaterbehandeling; 
• Bref Afvalbeharxdeling (ex. verbranding); 
• Bref Cross-media & economics; 
• Bref Op- en overslag bulkgoederen; 
• Bref Verbranding (gevaarlijk) afval; 
• Bref Monitoring; 
• Bref Koelsystemen; 
• Bref Energie efficiëntie. 

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening 
worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de 
inrichting. Het betreft de volgende documenten: 
• NeR, Nederlandse emissierichtlijn lucht; april 2003, Infomil. 
• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB); april 2003, Infomil. 
• PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; 2005, Vrom. 
• PGS 29: Vloeibare aardolieproducten bovengrondse opslag in verticale cilindrische installaties; 

2005, Vrom. 
• PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties; 2005, Vrom. 
Daarnaast wordt onderstaand, in de hoofdstukken III.0 tot en met III.N per milieucompartiment, 
aangegeven in hoeverre voor het overige al dan niet wordt voldaan aan BBT bepalingen uit één van de 
hiervoor genoemde BREFs aan de orde zijn en op welke wijze daar in deze vergunning rekening mee is 
gehouden. 

III.A.3 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44) 

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning 
worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat 
in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, 
kan de Wm-vergunning niet worden verleend. 

De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingsfeer van het; 
• Besluit verbranden afvalstoffen (Bva); 
• Besluit milieujaarverslaglegging; 
Dit betekent dat vuur deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in deze 
besluiten. 

IILB Natuur en soartenbescherming 

Op 1 februari 2009 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) in werking getreden. 
Tot 1 februari 2009 was de (Nbw) niet van toepassing op (delen van) Natura 2000-gebieden die bij de 
Europese Commissie waren aangemeld als Habitatrichtlijngebied, maar nog niet door de Minister op 
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grond van artikel 10a (Nbw) waren aangewezen. Dit onderscheid is vervallen en de habitattoetsing is 
per 1 februari 2009 ook voor deze gebieden onderdeel van de vergunningverlening krachtens de 
Natuurbeschermingswet 1998. Daarmee vervalt de habitattoets in onder andere de Wm-vergunning. 
Er is daarbij geen overgangsrecht; de nieuwe regeling geldt voor alle besluiten genomen op of na 1 
februari 2009. 

De inrichting is gelegen nabij het Habitatrichtlijngebied Hollands Diep. Dit gebied is tevens 
aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn. Voor het Hollands Diep geldt dat de provincie Zuid-
Holland bevoegd gezag is, omdat in die provincie het gebied geheel of grotendeels is gelegen. Conform 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van dc Raad van State, dient in dit geval de vraag —
of en in hoeverre door de activiteit aantasting plaatsvindt in dit gebied — aan bod te komen in het kader 
van de vergunning op grond van de Nbw. Een verdere beoordeling op grond van de Habitatrichtlijn is 
derhalve niet noodzakelijk. 

Wij hebben een exemplaar van de aanvraag en de (ontwerp)beschikking verzonden aan de provincie 
Zuid-Holland, zodat de provincie Zuid-Holland kan beoordelen of ten gevolge van de aangevraagde 
activiteiten een vergunning in het kader van de Nbw vereist is. Indien niet kan worden uitgesloten dat er 
effecten zijn op deze aangewezen gebieden, dient er een Nbw-vergunning te worden aangevraagd. 
Tussen de Nbw-vergunning en de Wm bestaat echter geen cotirclinatieverplichting. Het ontbreken van 
een Nbw-vergunning is geen weigeringsgrond op basis van de Wet milieubeheer. 

!WC Lucht 

111.C.1 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht 

Uit de aanvraag blijkt dat diverse activiteiten (diffuse) emissies naar de lucht veroorzaken. De 
activiteiten betreffen de opslag, be- en verwerking van afvalstoffen, transportbewegingen per tankauto, 
per spoor of per schip. Ook bij schoonmaakactiviteiten van bij ATM aangeleverde tank- en vrachtauto's 
of het reinigen van containers vinder► emissies naar de lucht plaats. 

111.C.2 Het kader voor de toetsing von luchtemissie 

Het toetsingskader voor de emissies naar de lucht van de (naverbrander van de) TRI is het Besluit 
verbranden afvalstoffen (Bva). Daarnaast is de TRI een installatie die onder bijlage I van de IPPC-
Richtlijn valt (gpbv-installaties). BBT voor de TRI is beschreven in het Bref Afvalverbranding. Ten 
gevolge van de activiteiten van ATM worden tevens stoffen geëmitteerd waarvoor in het Wet 
luchtkwaliteit (Wik; Hoofdstuk 5, titel 2 Wm) grenswaarden zijn opgenomen. Daarnaast zijn de 
aangevraagde emissies getoetst aan de NeR. 

111.C.3 luchtemissies ten gevolge van de rookgasreiniging van de TRI 

In de TRI worden verontreinigde grond/bouwstoffen in een reinigingstrommel thermisch behandeld. 
De warmte die nodig is voor de thermische behandeling wordt verkregen door het verstoken van 
aardgas, pyrolysegas, vaste en/of vloeibare (substituut) brandstof. SBS bestaat uit vloeibare afvalstoffen 
met een hoge energie-inhoud zoals (afval-)olie en oplosmiddelen. De in de reinigingsrommel 
uitgedampte verontreinigingen worden afgezogen en behandeld in een rookgasreiniginginstallatie. Op 
de rookgasreiniging van de TRI zijn de belangrijkste emissiepunten van ATM aangesloten: de 
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ademlucht van de MBR en lozingstanks, emissies ten gevolge van de Pyro (inclusief de aftuiging van de 
shredders), de afzuigunit van de vatenloods, de FFU, de SOVI, Scheepsreiniging en Tankput A t/m D. 

De rookgasreinigingsinstallatie is opgebouwd uit een naverbrander, een rookgaskoeling (LUVO 
inclusief stoomgenerator), een elektrostatisch stoffilter, natte wassers, een nat elektrostatisch filter en een 
rookgasventilator gevolgd door een schoorsteen. 
De verbrandingsgassen uit de reinigingstrommel van de TRI worden radiaal in de naverbrander 
gebracht waardoor een goede menging en turbulentie van de afgassen optreedt. De vlamtemperatuur 
van de naverbrander bedraagt circa 1.500°C, terwijl de temperatuur aan de rookgasuitlaat van de 
naverbrander minimaal 850°C bedraagt. 

Het minimale zuurstofgehalte in de rookgassen van de TRI is ca. 6 %, het gemiddelde 
zuurstofpercentage is ca. 10 Vo. Het volume van de naverbrander bedraagt 360 m3, waardoor de 
verblijfiájd van de rookgassen (bij 900°C en 10% zuurstof) langer dan 2 seconden bedraagt. De 
naverbrander van de TRI heeft een vernietigingsrendement van meer dan 99% voor koolwaterstoffen. 
Na de naverbrander worden de rookgassen afgekoeld en door een elektrostatisch filter geleid, waar het 
stof uit de rookgassen wordt verwijderd. Het afgevangen stof wordt met transportwormen afgevoerd en 
toegevoegd aan de gereinigde grond/bouwstoffenstroom. 

Na het elektrostatisch filter worden de rookgassen verder gereinigd in een natte rookgasreiniging. De 
natte rookgasreiniging bestaat uit twee wassers. In de eerste natte wasser wordt een overmaat water 
onder druk verneveld met sproeiers. Door deze wassing worden de verontreinigingen uit de rookgassen 
gewassen. In de tweede natte wasser wordt deze stap herhaald met relatief schoner water. Dit heeft tot 
doel om het (eventueel) nog in de afgassen resterende stof af te vangen. 

Na koeling van de rookgassen in de natte wassers worden deze in een zogenaamd nat elektrostatisch 
filter geleid. Het stof dat wordt afgevangen in dit filter wordt tezamen met het water dat vrijkomt door 
condensatie in het filter afgevoerd naar het waswater van de rookgasreiniging. De TRI en de 
rookgasreiniging worden onder onderdruk bedreven. De onderdruk wordt verzorgd door de 
rookgasventilator, die na het nate elektrostatisch filter is geplaatst. De rookgasventilator is voorzien van 
een wassysteem. Dit wassysteem heeft tot doel het verder polishen van de rookgassen. Met dit 
wassysteem wordt voorkomen dat er, in geval van zout-/stofdoorslag in het natte 
rookgasreinigingssyteem, zout-/stofdeeltjes worden geëmitteerd. Bijkomend effect van het wassysteem is 
dat eventuele (zout)aanslag op de ventilator wordt geminimaliseerd. Tot slot worden de afgassen door 
een demister geleid waarna de afgassen via de schoorsteen worden geëmitteerd. 

Beoordeling en conclusie 
Op basis van de gegevens uit de aanvraag hebben we de emissies van de (naverbrander van de) TRI 
getoetst aan de grenswaarden van het Bva en de prestatieniveaus uit het Bref Afvalverbranding. Zowel 
in het Bref Afvalverbranding als het Bva worden halfuursgemiddelden en daggemiddelden gehanteerd. 
Een rookgasreiniging kan als BBT worden beschouwd als één van de twee emissiewaarden van het Bva 
binnen de in het Bref opgenomen prestatierange valt. Hiervoor wordt verwezen naar de uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 4 april 2007, nummer 200602517/1. 
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Uit een vergelijking van de emissiegrenswaarden van het Bva en de prestatieniveau's uit het Bref 
Afvalverbranding blijkt dat voor de componenten stof, waterstoffluoride, koolwaterstoffen en 
koolmonoxide 6f het halfuursgemiddelde 6f het daggemiddelde voldoet aan de grenswaarde uit het Bva 
en dat deze grenswaarden tevens vallen binnen de prestatierange uit het Bref Afvalverbranding. 
Aangezien ATM voor deze componenten voldoet (en moet voldoen) aan de grenswaarden van het Bva, 
voldoet zij ook aan de prestatieniveau's van het Bref. Hiermee wordt voldaan aan BBT. Ook de 
discontinu gemeten parameters kwik, dioxinen, cadmium + thallium en overige zware metalen voldoen 
aan de grenswaarden uit het Bva en komen volledig overeen met de prestatieniveaus uit het Bref 
Afvalverbranding. Deze voldoen hiermee ook aan BBT. Voor deze componenten hoeven (mogen) geen 
grenswaarden worden te worden opgenomen in onderhavige vergunning aangezien de grenswaarden 
uit het Bva rechtstreeks werkend zijn en hiermee BBT is vastgelegd. 

Uit een verdere vergelijking van de emissiegrenswaarden van het Bva en de prestatieniveaus uit het Bref 
Afvalverbranding volgt dat voor de componenten zoutzuur, zwaveldioxide en stikstofoxiden geldt dat 
zowel de halfuurgemiddelde waarde als daggemiddelde waarde uit het Bva hoger liggen dan de 
bovenzijde van de prestatieniveaus voor deze componenten uit het Bref Afvalverbranding. 
ATM vraagt ons voor zoutzuur, zwaveldioxide en stikstofoxiden de bovenste waarde van de 
prestatieranges van het Bref te vergunnen jn aanvulling op  de grenswaarden voor de norm van de 
halfuursgemiddelde en daggemiddelde waarden van het Bva. 

Het Bva kent - anders het Bref Afvalverbranding - twee varianten van de halfuursgemiddelde norm, 
namelijk een norm voor 100% van de halfuursgemiddelde en de norm voor 97% van de 
halfuursgemiddelde in een kalenderjaar. Volgens ATM (zoals uiteengezet in paragraaf 44.8.1 van de 
aanvraag) kan de norm uit het Bva voor 97% van de halfuursgemiddelde waarde naast de 
grenswaarden voor de norm voor 1000/0 van de halfuursgemiddelde waarden van het Bva/Bref blijven 
bestaan. Wij zijn van echter mening dat het voorgaande niet in overeenstemming met BBT is. Het Bref 
geeft voor voornoemde componenten uitsluitend  een prestatierange voor 100% van de 
halfuursgemiddelde waarden. Het Bref kent geen prestatierange voor 97% van de halfuursgemiddelde 
waarden. Doordat we nu specifiek voorschriften opnemen gebaseerd op de waarden uit het Bref vervalt 
voor die componenten de grenswaarde voor 97% van de halfuursgemiddelde waarden. Uit 
emissiegegevens, blijkt bovendien dat ATM in vrijwel alle gevallen kan voldoen aan de bovenzijde van 
de prestatierange voor 1000/0 van de halfuursgemiddelde waarde van het Bref afvalverbranding. 

Meten van zoutzuur en waterstoffluoride 
ATM verzoekt om af te wijken van de continue meetverplichting (op grond van het Bva) voor zoutzuur 
en waterstoffluoride en discontinue meting toe te staan. In voorschrift 2.2 van het Bva is weergegeven 
dat het bevoegd gezag periodieke metingen voor de stoffen zoutzuur, waterstoffluoride (en 
zwaveldioxide) kan toestaan indien degene die de desbetreffende inrichting drijft kan aantonen dat de 
emissie van de desbetreffende stof in de lucht nooit hoger kan zijn dan de daarvoor in het besluit 
opgenomen grenswaarde. Voor het wegvangen van zoutzuur- en waterstoffluoridedampen uit de 
rookgassen van de TRI wordt gebruik gemaakt van een gaswasser. 

ATM meet sinds medio oktober 2002 continu de zoutzuurconcentratie in de rookgassen nadat deze 
door de gaswasser zijn geleid. Uit de resultaten van de metingen welke zijn weergegeven in het verzoek 
van 26 november 2007 blijkt dat in alle gevallen wordt voldaan aan zowel de daggemiddelde als de half 
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uursgemiddelde grenswaarde uit het Bva. Om deze reden zullen wij in een voorschrift opnemen dat wij 
discontinu meten van zoutzuur en waterstoffluoride zullen toestaan en een meetfrequentie hiervoor 
v-astleggen. 

Ill.C.4 Fakkelinstallatie (grondfakkel) 

In paragraaf III.C.3 is beschreven dat de ademlucht van de MBR en lozingstanks alsmede emissies ten 
gevolge van de Pyro (inclusief de aftuiging van de shredders), de afzuigunit van de vatenloods, de FFU, 
de SOVI, Scheepsreiniging en Tankput A t/m D, onder normale omstandigheden worden 
behandelend door de rookgasreiniging van de TRI. 

Er komen echter omstandigheden (stops, onderhoud, calamiteiten) voor waarbij de rookgasreiniging 
niet in bedrijf is. Om te voorkomen dat de afgassen tijdens de voornoemde omstandigheden ongereinigd 
worden geëmitteerd heeft ATM een noodinstallatie, de zgn. grondfakkel. De grondfakkel bestaat uit de 
voormalige stoomketel. Doordat de stoomopwekking een onderdeel is geworden van de 
rookgasreiniging, kwam de stoomketel vrij en heeft ATM vervolgens deze ketel omgebouwd tot 
fakkelinstallatie waarin alle voornoemde afgassen kunnen worden verbrand. 

De grondfakkel is uitsluitend in gebruik als achtervang en daarom niet meer in gebruik dan 1000 uur 
per jaar. De brandstof die wordt gebruikt om de fakkel te bedrijven bestaat uit gasolie of SBS van 
gasoliekwaliteit. Het verbrandingsrendement voor koolwaterstoffen van de grondfakkel is groter dan 
99,5%. Omdat de grondfakkel wordt bedreven als achtervang gedurende beperkte tijd en het aanbod 
aan te verbranden afgassen sterk varieert stellen wij geen eisen aan de emissie. Wel schrijven we voor 
dat de grondfakkel een verbrandingsrendement moet hebben van meer dan 99,5%. 

IILC.5 Luchtemissies ten gevolge van het afblazen von de pyro 

ATM omschrijft in haar aanvraag de omstandigheden waarbij de situatie zich voordoet dat er moet 
worden afgeblazen (zoals standen van kleppen en ventilatoren). Uit de aanvraag blijkt dat er gemiddeld 
3,5 uur per jaar, ca 3700 kg koolwaterstoffen (C,Hy), waarvan 40 kg benzeen, wordt afgeblazen. 
Benzeen is op basis van de NeR een minimalisatieverplichte stof, die valt onder klasse MVP2. 

Uit de aanvraag van ATM blijkt dat uitsluitend wordt afgeblazen als gevolg van storingen of 
calamiteiten. Het afblazen moet in deze zin ook worden beschouwd als calamiteiten- en/of 
veiligheidsmaatregel. Uit de aanvraag van ATM blijkt niet duidelijk voor welke situaties zij verzoekt om 
te mogen afblazen. Eerst beschrijft ATM namelijk het voorschrift uit het Bva dat aangeeft op welke 
wijze met technisch onvermijdelijke storingen, stilleggingen van de reinigingsapparatuur of 
meetapparatuur, of defecten aan de reinigings- of meetapparatuur moet warden omgegaan (voorschrift 
1,7 van de bijlage behorend bij de artikelen 1, 6, 7, 8 en 10 van het Bva). Vervolgens verwijst ATM 
naar het hoofdstuk in de NeR dat bedoeld is voor niet-reguliere emissies. Volgens de NeR worden 
onder niet-reguliere emissies verstaan: incidentele emissies als gevolg van bijzondere omstandigheden 
zoals bijvoorbeeld onderhoud, schoonmaak, ongelukken en start- en stop-procedures die weinig 
voorkomen. De niet-reguliere emissies uit de NeR omvatten dus meer situaties dan de in vrijwel alle 
gevallen onvermijdelijke situaties die in voorschrift 1.7 van het Bva zijn omschreven. De niet reguliere 
emissies uit de NeR omvatten ook emissies ten gevolge van schoonmaken, onderhoud en start- en 
stopprocedures. 
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Wij achten het onacceptabel dat ATM afblaast in situaties (gepland onderhoud, schoonmaak, start- en 
stopprocedures) die zijn te vermijden. In die gevallen kan ATM ervoor zorgen dat de grondfakkel is 
opgestart om de verbranding van pyrogassen en afgassen over te nemen van de naverbrander van de 
centrale luchtbehandeling. Er zijn wel uitzonderlijke situaties denkbaar dat ATM pyrogassen afblaast 
ten gevolge van het plotseling en ongepland stilleggen van de naverbrander van de TRI, waarbij de 
grondfakkel nog niet was opgestart. Wij zien deze situaties uitsluitend als calamiteiten of incidenten. We 
verbinden aan deze vergunning een voorschrift waarin we dit vastleggen. ATM heeft sinds 2006 een 
(geautomatiseerde) afblaasregistratie gefaseerd in werking genomen op grond van het procesbesturings-
en registratiesysteem. ATM rapporteert op basis van dit systeem over het aantal afblaasmomenten per 
jaar in het (e)IVIJV. 

Ten overvloede merken we nog het volgende op. Het Bva staat maximaal 60 uur overschrijding van de 
emissiewaarden toe als gevolg van technisch onvermijdelijke storingen, stilleggingen van de 
reinigingsapparatuur of meetapparatuur, of defecten aan de reinigingsapparatuur of meetapparatuur. 
Op basis van het Bva zal het aantal afblaasuren dus altijd beperkt zijn tot maximaal 60 uur. Met behulp 
van verspreidingsberekeningen heeft ATM aangetoond dat zelfs als het maximum aantal afblaasuren 
wordt bereikt, de grenswaarde voor benzeen (mirrimalisatieverplichte stof op basis van de NeR) uit de 
Wet Luchtkwaliteit ten gevolge van de activiteiten van de gehele inrichting niet wordt overschreden. 

III.C.6 luchtemissies in het kader van de Wet luchtkwaliteit (Wik) 

In de Wik zijn wettelijke luchtkwaliteitsnormen opgenomen voor de luchtverontreinigende stoffen 
stikstofdioxiden (als NO2), koolmonoxide, fijn stof (PM10), benzeen, zwaveldioxide en lood. Voor de 
luchtverontreinigende stoffen ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen zijn richtwaarden 
opgenomen. 

Beschrijving van de bronnen 
Ten behoeve van een toetsing aan de Wet Luchtkwaliteit heeft ATM de volgende relevante bronnen 
geïdentificeerd: Zeef/breekinstallatie (buiten opgesteld), rotoclone, grondloods 1, 2 en 3, de TRI, de 
pyro aflaat, (operationeel) diffuse emissies ten gevolge van de pyro en de vatenloods en diffuse bronnen 
op het terrein aan de waterkant (SOVI, opslagtanks, vuilwaterbassin). Daarnaast zijn de emissies ten 
gevolge van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting meegenomen in de berekeningen. Ten 
behoeve van de toetsing heeft ATM aan de aanvraag een rapport van een luchtemissieonderzoek 
toegevoegd, kenmerk R001-4532050AEL-mya-VO3 d.d. 3 oktober 2007 (Wik-rapport). Het rapport 
is volledig en geeft een goed beeld van de emissie van de hierin genoemde stoffen naar de lucht. 

Beoordeling en conclusie 
Ten behoeve van de toetsing heeft ATM, voor de TRI, gebruik gemaakt van een maximaal debiet van 
200.000 Nm3/uur. Voor de emissiewaarden is gebruik gemaakt van de daggemiddelde emissienormen 
zoals opgenomen in het Bva. Voor alle overige bronnen is uitgegaan van een worst-case benadering. Zo 
is voor het afblazen van de pyro uitgegaan van het maximale aantal uren dat de rookgasreiniging van de 
TRI op basis van de incidentenregeling van het Bva buiten gebruik mag zijn. In het voornoemde Wlk-
rapport is de emissie van benzeen uit de grondloodsen, vatenloods, pyro en SOVI ingeschat, omdat 
deze emissie nog niet bekend is. In bijlage 27 van de aanvraag is een meetplan opgenomen met 
betrekking tot het meten van diffuse emissies van vluchtige koolwaterstoffen. Met deze metingen kan 
ook de feitelijke emissie van benzeen worden bepaald. Zie ook de volgende paragraaf hierover. Bijlage 3 
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van het WLK-rapport toont de rekenresultaten van de rekenmodellen. In het onderhavige rapport 
worden voor de stoffen fijn stof (PM10), koolmonoxide, stikstofclioxiden (als NO2), zwaveldioxide, 
benzeen en lood geen overschrijdingen van de in het Wlk opgenomen grenswaarden geconstateerd. 

III.C.7 Diffuse emissies van koolwaterstoffen 

Diffuse emissies die vrijkomen bij ATM bestaan voornamelijk uit vluchtige organische stoffen. Diffuse 
emissies van koolwaterstoffen ontstaan als gevolg van lekverliezen uit afsluiters, kleppen, pompen, 
flenzen en dergelijke en verdringings- of beladingverliezen uit tanks. Ook de emissie uit open of half 
open opslagen kan onder diffuse emissie worden gerekend. De methoden voor het berekenen van de 
verliezen van vluchtige organische stoffen die optreden in procesinstallaties en bij het verladen en 
opslaan zijn vastgelegd in het Handboek Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag, 
Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 14, maart 2004. Aansluitend op de vastgestelde 
berekeningsmethoden is in het meetprotocol voor lekverliezen aangegeven waaraan het 
meetprogramma voor de lekverliezen in de procesinstallaties moet voldoen (Meetprotocol voor 
lekverliezen, Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 15, maart 2004). 

De aanvraag bevat een meetplan voor het uitvoeren van metingen aan diffuse emissies (bijlge 27). Wij 
hebben een voorschriften opgenomen waarin is geregeld dat jaarlijks emissiemetingen moeten worden 
uitgevoerd volgens de opzet van voornoemd meetplan. 

Ill.C.8 Stof emissie 

Relevante emissiebronnen voor stof zijn de schoorsteen van de TRI, de rotoclone, de operationele 
diffuse emissie van de TRI en de diffuse emissie van het terrein en transport. 
De (diffuse) emissies ten gevolge van de TRI en de diffuse emissies ten gevolge van het terrein en 
transport zijn reeds beschouwd in de beoordelingen in het kader van het Bva/Bref Afvalverbranding. 
De stofemissie ten gevolge van de rotoclone dient te worden getoetst aan de ernissiegrenswaarclen van 
de NeR (Nederlandse emissierichtlijn lucht). 

Beoordeling en condusie 
Ter voorkoming van stofemissie vanuit de rotoclone heeft ATM reeds een aantal (nageschakelde) 
stofreducerende technieken toegepast die zich v6ár de rotoclone bevinden. Ten eerste wordt de 
"stoom", welke vrijkomt bij de koeling van de verhitte grond/bouwstoffen, door een waterbad geleid. 
Daarna gaat de lucht door een valkanaal. Ten slotte wordt de lucht door een natte cycloon naar buiten 
geleid. 

Uit de aanvraag blijkt dat de stofvracht >0,2 kg/h bedraagt. De op basis van de NeR toegestane 
maximale emissieconcentratie bedraagt in dat geval 20 mg/m3. Uit de aanvraag blijkt dat de 
stofemissie ten gevolge van de rotodon 50 mg/mo3  bedraagt. Hiermee voldoet ATM dan ook niet aan 
de grenswaarden uit de NeR. 

Op basis van de NeR (paragraaf 2.1.5/2.11/bijlage 4.13, Kosteneffectiviteit) kan aan de hand van de 
afschrijvingstermijn van apparatuur en voorzieningen, de afschrijvingsmethodiek en de betaalde rente 
over het geïnvesteerde kapitaal worden bepaald of het treffen van (extra) nageschakelde 
milieumaatregelen als kosteneffectief moet worden beschouwd. Indien het treffen van maatregelen een 
gunstiger kosteneffectiviteit heeft dan indicatieve referentiewaarden, geldt een maatregel als gangbaar 
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en kan in beginsel als redelijk worden beschouwd. Voor stof geldt dat de indicatieve referentiewaarde 
2,3 euro per kg vermeden emissie bedraagt. In een bestaande situatie, wanneer sprake is van 
verbetering of vernieuwing van reeds aanwezige milieubeschermende voorzieningen, vindt toetsing 
plaats van zowel de totale kosteneffectiviteit (ten opzichte van de indicatieve referentiewaarden) als van 
de marginale kosteneffectiviteit. 

In het geval van ATM, waar sprake is van een bestaande situatie van reeds aanwezige 
milieubeschermende voorzieningen, dient een kosteneffectiviteitsberekening dan ook te zijn gebaseerd 
op een berekening van de totale kosteneffectiviteit als van de marginale kosteneffectiviteit. Bij de 
aanvraag heeft ATM een rapportage gevoegd (bijlage XIII, Onderzoek naar de mogelijkheden tot de 
reductie van stof uit de rotoclone, september 2006). In deze rapportage beschrijft ATM de 
mogelijkheden voor het treffen van aanvullende maatregelen in relatie tot de vermeden stofemissie. Als 
aanvullende maatregel is uitsluitend het inbrengen van de afgassen van de rotoclone, ter plaatse van de 
tussenkoeler, uitgewerkt. Uit hoofdstuk 4 van het rapport blijkt namelijk dat aan de andere opties 
behoorlijke technische nadelen zijn verbonden. Op basis van een berekening van de totale 
kosteneffectiviteit concludeert ATM dat de totale kosteneffectiviteit op 0,02 euro per kg vermeden 
stofemissie uitkomt. Op basis van de NeR dient de totale kosteneffectiviteit van de overwogen 
aanvullende maatregel te worden getoetst aan de indicatieve referentiewaarde ten einde vast te stellen of 
de maatregel "gangbaar" is. Vervolgens dient te worden gekeken naar de Marginale kosteneffectiviteit. 
Voor toetsing van de marginale kosteneffectiviteit wordt een onder- respectievelijk een bovengrens 
gehanteerd (opgebouwd uit 1,5 respectievelijk 4 keer de indicatieve referentiewaarde). Beneden de 
ondergrens wordt de verbetering of vernieuwing als redelijk gekenschetst; boven de bovengrens als 
onredelijk. In het tussengebied kan gekozen worden voor uitstel van de verbetering. Uit de rapportage 
van ATM blijkt dat de marginale kosteneffectiviteit voor de reductie van de stofemissie neerkomt op ca 
26 euro per kg vermeden stofemissie. Het uitvoeren van de procesgeïntegreerde maatregel ligt ongeveer 
een factor 12 boven de indicatieve referentiewaarde van 2,3 euro. De conclusie die ATM trekt, dat het 
uitvoeren van de procesgeintegreerde maatregel niet kosteneffectief is, onderschrijven wij dan ook. 
De rapportage van ATM op basis waarvan de kosteneffectiviteit van één procesgeintegreerde maatregel 
is berekend, is echter inmiddels meer dan een jaar oud en de (technische) mogelijkheden om 
maatregelen te treffen om de emissie van stof te reduceren worden groter. Bovendien kunnen de kosten 
van te nemen maatregelen afnemen. Het is dan ook zinvol om over enige tijd een herhalingsonderzoek 
uit te voeren naar de kosteneffectiviteit van maatregelen. Hiertoe hebben we een voorschrift aan de 
vergunning verbonden. 

IILD Geur 
iii.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder 

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken 
van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen 
van de BBT de kern van het nationale geurbeleid. In het landelijke geurbeleid is vastgelegd dat wij de 
uiteindelijke afweging maken waarbij wij rekening houden met alle relevante belangen om tot een 
duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen. 

Het geurbeleid bestaat uit de volgende uitgangspunten: 
• als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
• als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van de BBT afgeleid; 
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