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-ILT 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: 	 donderda 28 'uni 2018 16:12 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	 Afspraak met ATM 

Hoi ot 
Nou ik al beloofd heb volgende week een afspraak te maken; kan je dat alsnog maandag doen voor jou, 	en 
mij? 
Uiteraard gaat deze afspraak voor alle andere afspraken in mijn agenda 'D (1111.111111.111.111111111 en vrijdag 
de 13e) 
Groetjes, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 15:49 
Aan: 	 ■- ILT ; 	 -ILT 
CC: 	 -ILT ; 	 -ILT 
Onderwerp: RE: Afspraak met ATM 
Hoi allemaal, 
Dank voor alle mails hierover© Goed om op te hoogte te zijn. 
Ik zou zeggen dat het hogere management in deze fase nog niet moet aanschuiven. Ik zie dit gesprek als een 
gebaar onzerzijds dat we bereid zijn te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Op basis daarvan kijken wij of we 
daarin mee zouden willen gaan (niet ter plaatse), zoals.' ook schrijft. En mocht het communiceren van ons 
besluit daarover nopen tot een volgend (vervelend) gesise<, moeten we dan maar even kijken wie dat gaat 
voeren. Dan licht het wellicht meer voor de hand dat we hoger in de boom gaan zitten (maar hoeft ook niet 
meteen per se meteen). Kortom, nu even niet maar wellicht in een volgende fase. Wat mij betreft per keer goed 
bekijken. 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 13:40 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 ILT 	 @ilent.nl>; 	 - ILT 

ILT 
Onderwerp: Afspraak met ATM 
Hoi Ei, 
Ik heb gisteren met 
gewenste gesprek. 
Nu is nog niet duidelijk besloten wie er bij zullen zijn (zie suggestie hierover in de laatste alinea van onderstaande 
mail van 	). 
Ik kan mij voorste en dat 	 maandag er ook nog even over na wil denken of hij er bij wil zijn en wie 
nog meer. 
Volgende week heb ik echter een weekje vakantie. Kan jij dit maandag oppakken? 
Ik zal 	zo wel mailen dat wij volgende week met een paar data komen! 
Groetjes, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 27 juni 2018 13:56 
Aan: 	 ) - ILT 	 @ILenT.n1>; 	 - ILT 	 @ilent.nl>  
CC: 	 - ILT 	 ILenT.nl>; 	 - ILT 

@ilent.nl>; 	 - ILT 	 @ilent.nl>; 	 - ILT 
@ilent.nl>  

Onderwerp: RE: Herziening lasten onder dwangsom 
Hoi collega's, 
Het voeren van een open gesprek en verkennen welke oplossingsrichtingen ATM voorstaat is mijns inziens prima. 
Een en ander wel binnen de kaders die we gisteren bespraken natuurlijk. Het gaat zeker niet alleen om de LOD 
maar die speelt natuurlijk wel een centrale rol. Vanuit onze rol/bevoegdheid moeten we ons primair concentreren 

van ATM afgesproken dat ik een aantal data door zal geven voor het door hen 



op de verbetermaatregelen waarmee kan worden voldaan aan de LOD. Die vraag zal ons ook worden gesteld: 
"wanneer voldoe ik aan de opgelegde last voor wat betreft de aanpassingen in het proces". 
Daarnaast spelen bredere maatschappelijke problemen met de TGG die ook worden veroorzaakt door de wijze 
waarop de regelgeving en het beleid thans is opgesteld en ingericht (normstelling voor TGG en wijze van toetsing 
aan normen). Hierover hebben we eerder toezichtsignalen ingediend bij Beleid. Over deze 
normeringsproblematiek moeten we ook met beleid in gesprek. Dat kan bijvoorbeeld in de context van de op 
korte termijn aan te passen Regeling bodemkwaliteit. Verder is het handig om de lokale bevoegde gezagen (en 
RWS als groot afnemer) met elkaar in contact te brengen zodat zij kennis delen over de bestaande toepassingen 
van TGG en de mogelijke problemen die daarbij spelen. Zodat lokale BG op die wijze gerichte acties in kunnen 
zetten om bestaande locaties te inventariseren en waar nodig analyseren. Dit bij elkaar brengen van lokale 
bevoegde gezagen lijkt me een mooie rol voor de ILT. We hoeven en kunnen niet alles zelf op te lossen. 
Belangrijk is dat we actief zijn bij het signaleren van problemen en deze problemen op de juiste manier 
adresseren. Ik denk ook dat we door deze drie acties (gesprek met ATM over LOD, overleg over bestaande 
toepassingslocaties met lokale bevoegde gezagen en gesprek met beleid over normstelling ihkv aanpassing Rbk) 
parallel in te zetten (en ATM daarover wel te informeren) er ook een effect zal optreden in onze casus. 
De insteek van het eerste gesprek met ATM moet dan ook zijn verkennen welke oplossingsrichtingen ATM voor 
ogen heeft. En op basis van deze oplossingsrichtingen intern ILT/IenW bezien welke opties haalbaar zijn. Vanuit 
JZ Team Juridische Advisering Duurzaamheid wil ik graag aan het gesprek deelnemen. Verder lijkt het me handig 
om 	 te betrekken bij de voorbereiding van het gesprek c.q. mee te nemen naar het gesprek. 
Naast 	 natuurlijk. Daarnaast ook intern afval aanhaken omdat daar ook kennis zit van deze 
inrichting. 
Groet, 



ILT 

- ILT; - ILT ; - ILT; 

Van: 	 - ILT 
Datum: on era 8 t  2018 7:52 AM 
Aan: 

Kopie: 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

-ILT 
donderda • 28 uni 2018 08:35 

- 1LT 
RE: ttps://www. • cmr.nl/nieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch- 
gereinigde-grond-voorlopig-niet-geaccepteerd.html 

Voorlopig lijkt het er nog op dat er sprake is van een "ontkennende fase". Na dit duidelijke bericht van DCMR lijkt 
het mij moeilijker voor ATM om deze houding vol te houden. Ik ben dan ook benieuwd hoe het gesprek gaat 
lopen! 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 08:32 
Aan: 	 ILT; 

ILT; 	 ILT 
CC: 	 ILT 
Onderwerp: RE: https://www.dcmr.nlinieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch-gereinigde-grond-voorlopig- 
niet-geaccepteerd.html 

Ok dank voor de reactie. Ik snap overigens niet dat ATM zelf geen zichtbare stappen onderneemt om het 
vertrouwen in TGG te vergroten door deze te testen op oa GenX en de waarden hiervan.richting afnemers te 
communiceren. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de situatie waar ze nu in zitten. 
Groet, ai 
Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com)  

Onderwerp: RE:  ttp : "euwsben t n/ 0 06/me duigen-thermisch-gereinigde-grond-voorlopig-niet- 
geaccepteerd.hbul  

Hoi is, 
Jazeker. Het was nog geen formele aanvraag/melding om 200.000 ton toe te passen, ATM had een 
"principeverzoek" voorgelegd aan DCMR. 
Ik heb vorige week ook, nadat ik jou de informatie heb doorgestuurd, contact gehad van DCMR en de gegevens 
gekregen die ATM naar DCMR had meegezonden. 
Vanuit DCMR is toen aangegeven dat zij voornemens waren voor dit verzoek te gaan liggen. De daad is blijkens 
het bericht op de site van DCMR bij het woord gevoegd. 
Het is opvallend dat ATM intussen het verzoek aan ons heeft gedaan om weer om tafel te gaan. 
Een paar uur voordat ik het bericht van DCMR heb doorgezonden had ik de advocaat van ATM aan de lijn en 
gevraagd wat de insteek van het gesprek zou zijn. 
Zoals je in mijn terugkoppeling daarvan hebt kunnen lezen werd door die advocaat de suggestie gewekt dat het 
stokken van de afzet van thermisch gereinigde grond vooral af zou hangen van de uitkomst van de procedure die 
wij op dit moment tegen hen hebben lopen. Uit dit bericht wordt maar weer bevestigd dat het wantrouwen in het 
product en het productcertificaat TGG niet zozeer afhangt van onze lopende procedure (met betrekking tot het 
reinigingsproces), maar vanwege het feit dat dit product inhoudelijk qua samenstelling en eigenschappen niet 
betrouwbaar is. 

Het zal zeker een Interessant gesprek gaat worden met ATM. 
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Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 27 juni 2018 20:31 
Aan: 	 - ILT - ILT 

Groetjes, 

- ILT 
- ILT 

CC: 	 -ILT 
Onderwerp: RE: https://www.dcmr.nl/nieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch-gereinigde-grond-voorlopig- 
niet-geaccepteerd.html  

Betekent dit dat de 200.000 ton op de Maasvlakte daarmee ook van de baan is? 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  



zonda 8 ult 2018 19:16 
- ILT 

- ILT: 	 - ILT; 
- ILT 

- ILT 
RE: https://www. • cmr.n /nieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch- 
gereinigde-grond-voorlopig-niet-geaccepteerd.html 
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-  ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Beste collega's, 

Het verhaal over het zorgplichtartikel van het Besluit bodemkwaliteit van 	 is op zich juist. 
Dit is echter niet het volledige verhaal als het gaat om de zorgplicht. 
De Wet Milieubeheer begint met een algemeen zorgplichtartikel, zie hieronder. 
Het is als het ware een vangnetartikel voor situaties waarbij de specifieke zorgplichtartikelen niet (direct) 
van toepassing zijn. 
In de situatie die zicht nu voordoet met ATM vraag in ieder geval om een juridische beoordeling waarbij 
ook dit algemene zorgplichtartikel in ogenschouw wordt genomen. 

Met vriendelijke groet, 

Zorgplicht is de plicht, voortkomend uit bepaalde milieuwetten, om voldoende zorg in acht te nemen. 
Deze plicht is gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid. 

Relevantie 
Handelen in strijd met de algemene zorgplicht is geen strafbaar feit, maar is wel bestuursrechtelijk en 
civielrechtelijk te handhaven. 

Uitwerking 
De Wet milieubeheer (Wm) kent sinds 1994 een zorgplicht. Op twee plaatsen in de Wm wordt aandacht 
besteed aan de zorgplicht: 

• In artikel 1.1a staat de algemene zorgplicht, die geldt voor 'een ieder' 
• De specifieke zorgplicht in de uitoefening van een beroep of bedrijf met afvalstoffen 
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De algemene zorgplicht houdt in dat iedereen op grond van artikel 1.1a lid 1 voldoende zorg voor het milieu 
in acht moet nemen. De Wm formuleert dat als volgt: 

'De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan 
wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken 
of ongedaan te maken.' (art. 1.1 lid 2 Wm) 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 2 juli 2018 10:15 
Aan: 	 ) - ILT ; 	 ILT; 	 -ILT; 	 ) - ILT ; 

- ILT ; 	 -ILT 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: https://www.dcmr.nlinieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch-gereinigde-grond-voorlopig- 
niet-geaccepteerd.html 

Ha 	(en anderen), 

Dank, dit wist ik nog niet. Dat lijkt me de lijn dan! 

Grt, 

Verzonden met BlackBerry Work(www.biackberry.com) 

Van: 	 - 1LT" 
Verzonden: 2 'ul. 2018 07:58 
Naar: ' 
ILT" 

Cc: 
Onderwerp: RE: https://www.dc  ..nllnieuwsbenchten/20 8/06/meldingen-thermisch-gereinigde-gond-
voorlopig-niet-geaccepteerd.html  

Hoi collega's, 

Hier liggen feitelijk twee vragen onder. Ten eerste, wordt conform de normdocumenten geproduceerd. Daar ziet 
onze LOD op en ik zie vooralsnog geen redenen om daar wijzigingen in aan te brengen op basis van de 
voorliggende informatie en het op handen zijnde gesprek met ATM. Het tweede onderdeel is feitelijk of de 
certificaten een voldoende representatief beeld geven van de kwaliteit van de TGG. Het kan namelijk zijn dat er 
wel conform protocol wordt geproduceerd maar dat dit desondanks niet leidt tot een product dat onder het regiem 
van het Besluit bodemkwaliteit kan worden toegepast. Op die situatie ziet artikel 7 van het Bbk. En de 
verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving van artikel 7 ligt niet bij ons maar bij de RUD. Het is ook vanuit 
die positie dat DCMR haar persbericht uitgeeft. Ik zou dus bij eventuele vragen dicht bij onze wettelijke positie 
blijven, aangegeven dat we kennis hebben genomen van de discussie en ons als IenW beraden op de ontstane 
situatie. Afstemming met beleid is dus ook belangrijk. 

Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 16:41 
Aan 	 - 1LT 
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- ILT 



- ILT 
- ILT 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 16:25 
Aan: 	 - ILT - ILT 

- ILT 
- ILT 

gilent.n1>; 

CC: 
Onderwerp: RE: https://www.dcmr.nlinieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch-gereinigde-grond-voorlopig-
niet-geaccepteerd.html   

Hoi 

Dat valt inderdaad wel te verwachten, het was al na de constateringen van DCMR bij de resultaten van de 
onderzoeken in Brielle/Plas van Heenvliet een vraag van de DCMR aan ons. 
In ieder geval kunnen we volgens mij wel nu zeggen dat wij kennis hebben genomen van de problemen en dat wij 
ons op stappen aan het beraden zijn of zoiets. 
Intussen kunnen het we hierover het gesprek met ATM aan gaan, maar niet nadat wij hebben aangehoord waar 
zij zelf mee komen. Zoals jij voorstelt in twee stappen; eerst aanhoren en dan beraden hoe wij daar een vervolg 
aan gaan geven. Als ATM geheel vrijwillig niet alleen het reinigingsproces aan gaat passen, maar ook de ander 
problemen (uitloging, normering, FRD-stoffen en onverklaarbaar aanwezige luchtige aromaten), dan hebben we 
een heel ander gesprek dan als een beetje wordt meebewogen en de hakken in het (thermisch gereinigde) zand 
blijven. Dit heeft uiteraard ook gevolgen aan welke consequenties wij aan de constateringen gaan verbinden. 

Groet, 

CC: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: https://www.dcmr.nl/nieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch-gereinigde-grond-voorloqig- 
niet-geaccepteerd.htm I  

Ha allen, 

Ja dat lijkt me ook. De actie van DCMR roept ongetwijfeld de vraag op wat andere omgevingsdiensten gaan doen. 
En wellicht gaat iemand ons nog vragen wat wij vinden van de bewering van DCMR dat reguliere 
productcertificaten en partijkeuringen vooralsnog een onvoldoende representatief beeld geven voor de kwaliteit 
van het materiaal en of we daar consequenties aan gaan verbinden. 
Alvast nadenken over een antwoord zou ik zeggen...even over sparren per mail? 

Dank zover weer, groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 27 juni 2018 15:19 
Aan: 	 - ILT 

CC: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: https://www.dcmr.nl/nieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch-gereinigde-grond-voorlopig- 
niet-geaccepteerd.html  

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



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

- ILT• 
- ILT 

- ILT 
dinsda 10 tilt 2018 09:48 

- ILT• 	 - ILT; 
- ILT; 	 - ILT; 

Nieuwe voorgenomen toepassing van TGG 

285 

LT 

Beste collega's, 

Ik werd vanmorgen gebeld door een medewerkster van de Omgevingsdienst Rivierenland. Er zijn vergevorderde 
plannen om daar een geluidswal annex golfbaan aan te leggen van 7 meter hoog en een kilometer lang aan te 
leggen met TGG van ATM in een zogenaamde GBT-toepassing. Het gaat hier om miljoenen tonnen! Zij vroeg mij 
of de certificaten van ATM nog betrouwbaar zi n. De OD voelt zich zwaar onder druk gezet om hier aan mee te 
werken. Hierbij,viel (wederom) de naam van 
Ik heb aangegeven dat - los van deze certificaten - er op !verse toepassingslocaties problemen zijn 
geconstateerd met TGG en heb haar doorverwezen naar DCMR om daar advies in te winnen hoe hier mee om te 
gaan. 
Verder is het - gezien de functie - maar de vraag of hier sprake is van een GBT-toepassing. Ik heb haar 
aanbevolen ook goed te kijken naar artikel 5 van het Bbk, waarin aangegeven wordt dat een GBT-toepassing 
functioneel en doelmatig moet zijn. 

Met vriendelijke groet, 



Onderwerp: RE: behandelaar beroep ATM is 
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- ILT 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: 	 woensda 11 juli 2018 14:49 
Aan: 	 ILT; 	 - ILT 
CC: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT; 

- ILT 
Onderwerp: 	 RE: 	an e aar beroep ATM is 

Hanoi", 

Duidelijk! 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 ILT 
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 14:47 
Aan: 	 - ILT■ 
CC: 	 - ILT 

- ILTU  

Hoi 

Het dossier is met meerdere inspecteurs samengesteld. Je kan.. prima gebruiken als aanspreekpunt maar voor 
het opstellen van een verweerschrift is het handig om een keer een wat breder overleg te plannen waar 

en ik ook bij aansluiten. 	 en ik zijn momenteel in overleg met ATM om te bezien of 
men alsnog aan de lasten kan voldoen. Dat laat onverlet dat ATM zal procederen om in rechte te laten vaststellen of 
men bij de thermische reiniging onjuist heeft gehandeld. Dit ivm mogelijk te verwachten schadeclaims van klanten. 

Als je nog concrete vragen hebt,® is vanaf volgende week donderdag op vakantie. Ik ga 26 juli op vakantie. 

Groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 14:35 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 ILT 

-ILT 
-ILT 

Onderwerp: RE: behandelaar beroep ATM is 

-ILT 
- ILT 
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Ik heb de aankondiging van deze zaak van de ABRvS en jouw verwijzing naar de stukken in goede orde ontvangen en 
ik zal e.e.a. uitzoeken en kom dan op de zaak bij jou terug. 
Naar ik aanneem ben jij de behandelend inspecteur op dit dossier? 

Met vriendelijke groeten, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 14:05 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT 	 -ILT 

- ILT 	 - ILT 
Onderwerp: RE: behandelaar beroep ATM is 

Hoi 

Alle stukken staan op de o schijf en met name voor de BOB op de onderstaande link 

0:\ILT\WPS\WB\Bodem\138503 ATM thermisch gereinigde grond\1 Officiele stukken ATM\BOB 

In Holmes zaak: 

Inspectie 138503 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
Vlasweg 12, 4782 PW, MOERDIJK 

Onder documenten, map BOB staan de "formele" stukken. 

"Naast" de formele stukken in het kader van de BOB is er ook informatie binnengekomen over ATM die misschien 
bruikbaar is voor de procedure bij de RvS. 	 zijn hiervan op de hoogte vandaar dat 
ik de collega's ook even aanhaak in de cc. 

Met vr gr 

• 
	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	-ILT 
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 13:35 
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Aan: 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: behandelaar beroep ATM is 

zal deze zaak oppakken. Het dossier uit de voorzieningenprocedure is al opgevraagd bij het archief in 
Apeldoorn. Zouden jullie de overige stukken naar 	kunnen toezenden i.p.v. mij? 

Alvast bedankt. 

Groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 12:21 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: beroep ATM BV dwangsom (wet bodembescherming) 201805621/1/AI 

Zojuist hebben we van de Afdeling bericht ontvangen dat ATM Moerdijk beroep heeft ingesteld tegen de beslissing 
op bezwaar van 1 juli jl.. Volgens mij liggen er al een hoop stukken bij de Raad van State vanwege de vovo. Zouden 
jullie me de stukken die daarna zijn opgesteld of ontvangen kunnen toezenden? Een verwijzing naar een locatie op 
jullie 0-schijf is op zichzelf ook prima, wanneer dat overzichtelijker is. Alvast bedankt. 

Momenteel is nog niet bekend wie de zaak bij ons gaat oppakken, omdat dat tegenwoordig via de teamleider gaat. 
Om niet te veel vertraging op te lopen bij het toezenden van de stukken aan de Raad van State, vraag ik de stukken 
nu alvast op. 

Ik laat jullie weten wanneer bekend is wie van ons deze zaak doet. 

Groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: ILT Team .IZ 
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 11:36 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: RvS inzake beroep ATM BV dwangsom (wet bodembescherming) 201805621/1/AI 

Hierbij. 
Nummer is R-5-18-0072.001 

Met vriendelijke groet, 
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	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: ILT Document Management 
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 11:36 
Aan: ILT Team JZ <Juridische.Zaken@llenT.nl> 
Onderwerp: RvS inzake beroep ATM BV dwangsom (wet bodembescherming) 201805621/1/AI 

< HPE Records Manager recordgegevens > 

Recordnummer:ILT-2018/45148 
Titel:RvS inzake beroep ATM BV dwangsom (wet bodembescherming) 201805621/1/Al 
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Van: 	 S 	 - ILT 

Aan: 	 - ILT 

Onderwerp: 	RE: Brief TGG is uit 
Datum: 	 donderdag 12 juli 2018 08:20:00 

Ho i R2,70'  

Dat lijkt mij een hele slimme zet. Scheelt ons een hoop werk! 

Groet, 
FR372-7,`; 



Van: 	 ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	FW: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last C in Word format 

289 

Datum: 	donderdag 12 juli 2018 09:18:00 
Bijlagen: 	Tekstvoorstel ATM mbt last C (0021 docx 

Collega's, 
Onderstaand heb ik wat eerste opmerkingen bij de teksten gevoegd. Er zit in ieder geval nog 
wat huiswerk aan te komen. 
Voor wat betreft het bijgevoegde tekstvoorstel van ATM met betrekking tot het voldoen aan last 
C. constateer ik dat deze nog teveel vanuit het standpunt van ATM is geschreven (buiten dat 
naar het verkeerde protocol wordt verwezen). 
Zie bijgaand mijn voorstel voor aanpassing van deze tekst. 

Groet, 



290 

- ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

- ILT 
vrijdag13 'uli 2018 13:37 

-ILT; 	 -ILT; 
ILT 
RE: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last 
C in Word format 

Ha collega's, 

Zie hier mijn aanvullingen. Ik heb deze toegevoegd aan de tekst van 

Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 12 juli 2018 08:13 
Aan: 	 - ILT ; Beer, 	)-ILT; 	 -ILT 
Onderwerp: FW: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last C in Word format 

Heren, 

Deze afspraken moeten nog worden bevestigd. 
In ieder geval mis ik bij punt 5, met betrekking tot het uitkeuren van de huidige voorraad met partijkeuringen de 
afspraak over het aanvullend stoffenpakket. In de bespreking is besproken dat, wil ATM echt de onrust over de 
kwaliteit van de TGG wegnemen, zij daarin naast het standaard stoffenpakket ook aanvullende parameters mee 
zullen moeten nemen. Over welke stoffen en hoe (ook uitloging zware metalen?) zouden wij nog tot 
overeenstemming moeten komen. 

Verder mis ik geen afspraken. Inhoudelijk kunnen we denk ik later reageren! 
Zijn er nog andere afspraken die naar jullie mening ontbreken en/of onjuist zijn geformuleerd? 

Groetjes, 

- ILT 

Van: 	 2renewi.com> 
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 16:24 
Aan: 	 - ILT 

- ILT 
CC: 	 @renewi.com>; 	 @ploum.nl>; 

@atm.nl>; 	 @renewi.com> 
Onderwerp: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last C in Word format 

Beste allen, 

Hieronder treffen jullie namens ATM B.V. de gisteren gemaakte afspraken aan; laat het mij s.v.p. weten als er iets 
anders geformuleerd zou moeten worden. 

1. ILT laat weten of door een bevoegd toezichthouder schriftelijk bevestigd kan worden dat het gebruik van 
water uit het Hollands Diep om TGG te koelen in lijn is met de normdocumenten, meer specifiek SIKB 
protocol 7510. 

2. ILT laat weten 	 of de door ATM voorgestelde oplossing BE voldoet aan de last die ziet op, he
toevoegen van hei waswater van de rookgasreiniging (zie ook punt 4). De vraag is hoe ;§ 6.8.1 van SIKB 
protocol 7510 (waar in de last naar wordt verwezen) bij het afvoeren en verwerken van waswater, mede 
gelet op de grote hoeveelheden waswater die vrijkomen (25m3 per uur, 8.800 tankauto's per jaar), Mi 



en meer specifiek de verplichting tot gescheiden opvang en opslag naar 
bestemming moet worden uitgelegd. ILT laat weten of ATM, conform de door haar voorgestelde werkwijze, 
het waswater mag afvangen, reinigen en hergebruiken binnen de inrichting, zonder dat tussentijdse opslag 
plaatsvindt. 

3. ATM verstrekt aanvullende informatie over de voorgestelde werkwijze m.b.t. verwerking van waswater (o.a. 
de vergunningaanvraag). 

4. ILT laat weten of door een bevoegd toezichthouder schriftelijk bevestigd kan worden dat de (nog overeen te 
komen) wijze van verwerking van het waswater in lijn is met § 6.8.1 van SIKB protocol 7510. 

5. ILT laat weten of door een bevoegd toezichthouder schriftelijk bevestigd kan worden dat (i) de opgeslagen 
TGG (circa 1.000.000 ton), welke is gekoeld met waswater, rechtmatig uitgeleverd kan worden onder een 
BRL 1000 productcertificaat (na een nieuwe uitkeuring per partij van 10.000 ton), en (ii) dat in dat geval 
sprake is van een nieuw en betrouwbaar productcertificaat. ATM beziet in dit kader welke aanvullende 
parameters kunnen worden meegenomen bij de partijkeuring teneinde het vertrouwen in de TGG te 
herstellen. 

6. ATM doet een voorstel voor aanvullende maatregelen om het vertrouwen van overheden en marktpartijen 
in TGG te herstellen. 

7. ILT onderzoekt binnen lenW de mogelijkheden voor een gezamenlijke (pers)verklaring, waarin nadat eert 
oplossing is bereikt, wordt bevestigd dat partijen afspraken hebben gemaakt over een werkwijze m.b.t. de 
reiniging en uitlevering van TGG die door beide partijen wordt ondersteund/gedragen, om zo het 
vertrouwen van overheden en marktpartijen te herstellen. 

8. ILT laat weten of de voorgestelde tekst voldoet om de doelstellingen van last C te bereiken. 

9. Indien de tekst (punt 8) voldoet Iaat ILT weten hoe vervolgens wordt omgegaan met last C (vaststelling dat 
de last is nageleefd of intrekking van de last). ATM laat weten of het beroep m.b.t. last C naar aanleiding 
daarvan kan worden ingetrokken. 

10. ATM stuurt een Word-versie van het tekstvoorstel m.b.t. last C. 

11. Partijen zullen t.z.t., als de uitkomst van het overleg duidelijk is, bespreken hoe wordt omgegaan met de 
begunstigingstermijn voor last A. 

12. Een vervolgbespreking zal plaatsvinden op 3 september om 13.30 op het kantoor van ILT in Utrecht. De 
uitkomst van bovenstaande actiepunten wordt dan besproken. De gisteren besproken reservedatum is 
vervallen. 

13. ATM bevestigt de gemaakte afspraken per mail (hierbij), ILT geeft waar nodig commentaar. 

Ter uitvoering van punt 10 stuur ik hierbij tot slot het tekstvoorstel voor last C in Word format. 

Met vriendelijke groet, 

2 



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

3 



- ILT; 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen:  

- ILT 
vrijdag 13 iuli 2018 13:55 

) - ILT; 	 ) 
ILT 
RE: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel, last 
C in Word format 
Tekstvoorstel ATM mbt last C (002) 	.docx 

Hoi collega's, 
Ik heb mijn toevoegingen in de bijgevoegde tekst gezet evenals mijn conclusie daarover. Zie bijgevoegde 
bestand. 
Groet, 

Van: 	 11-1- 
Verzonden: donderdag 12 juli 2018 09:18 
Aan: 	 - ILT ; 	 - ILT ; 	 - ILT 
Onderwerp: FW: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last C in Word format 
Collega's, 
Onderstaand heb ik wat eerste opmerkingen bij de teksten gevoegd. Er zit in ieder geval nog wat huiswerk aan te 
komen 
Voor wat betreft het bijgevoegde tekstvoorstel van ATM met betrekking tot het voldoen aan last C. constateer ik 
dat deze nog teveel vanuit het standpunt van ATM is geschreven (buiten dat naar het verkeerde protocol wordt 
verwezen). 
Zie bijgaand mijn voorstel voor aanpassing van deze tekst. 

Groet, 



Heren, 

Ik heb het tekstvoorstel beoordeeld in de context van last C ("herroepen door de 
afnemer(s) waaraan deze certificaten en grondbewijzen zijn verstrekt over de 
onbetrouwbaarheid te informeren" 

Tekstvoorstel ATM B.V. met betrekking tot Last C: 

"ATM heeft sinds 2011 de thermische gereinigde grond gekoeld en bevochtigd 
met de waterige fractie van de rookgasreiniging. ILT stelt zich op het 
standpunt dat op deze wijze rookgasreinigingsresidu, inclusief de zich daarin 
bevindende stoffen vanuit de rookgasreiniging, worden toegevoegd aan het 
gereinigde product en dat ATM daarmee paragraaf 6.8.1 van SIKB Protocol 
7510 heeft overtreden en dat daardoor de productcertificaten en 
grondbewijzen die vanaf 2011 zijn afgegeven onbetrouwbaar zijn. ATM 
bestrijdt beide standpunten. Deze discussie is thans onderwerp van een 
beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
In overleg met ILT heeft ATM besloten om de afnemers op dit moment te 
informeren over deze discussie, zodat de afnemers de maatregelen kunnen 
nemen die zij geraden achten. Voor de goede orde wijst ATM erop dat zij 
hiermee geen aansprakelijkheid erkent. ATM zal in een later stadium de 
afnemers informeren over de uitkomst van haar discussie met ILT" 

Wanneer deze toevoegingen worden doorgevoerd kan ik me wel vinden in de conclusie dat aan de 
strekking van last C is voldaan. En dat last C kan worden ingetrokken wanneer de brief de deur uit is 
en de ILT afschriften daarvan heeft ontvangen. We moeten dan wel vertrouwen hebben dat ATM ook 
de tweede stap zet in de communicatie. Maar die tweede stap gaan ze sowieso zetten wanneer we 
een informele oplossing bereiken en gezamenlijk communiceren. De tweede stap is spannender 
wanneer ze de RvS zaak verliezen maar in dat scenario zal de buitenwereld sowieso geinformeerd 
raken omdat dit snel in de pers zal worden opgepikt. Kortom, ik kan hier wel mee leven. 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT. 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last C in Word format 
Datum: 	woensdag 18 juli 2018 12:51:39 

Gelukkig hebben we nog wel even voor bezinning. Het is naast de juridische discussie waar we 
niet aan kunnen ontkomen (wanneer is voldaan aan last C) ook na te denken over het effect 
van dit briefje irt communicatie. Dit vergt bespreking in het nog te plannen overleg over de 
uitvoering van onderstaande afspraken. 
Groet, 
• 



Van: 	 Il T 
Aan: 	 i,  - II T;  il. 	 1  - ILT;111M 	 r I I  
Onderwerp: 	RE: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last C in Word format 
Datum: 	 woensdag 18 juli 2018 13:28:54 

Ik heb weggevallen eerder geaccordeerde passages weer toegevoegd. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

- ILT 
donderdag 19 iuli 2018 13:02 

- ILT; 
- ILT 

CC: 
Onderwerp: 

- ILT 
RE: Beroepschrift ATM ontvangen > verweerschrift voor 14 augustus 

- ILT; 

- ILT - ILT 
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- ILT 

Hoi collega's, 

Ik heb met 	t overlegt en we gaan het volgende doen. 	zal uitstel vragen voor het indienen van een 
verweerschrift. Dat verzoek wordt bij het in te zenden dossier gevoegd. Komende week zal 	een concept gaan 
maken voor het verweerschrift. Na onze vakanties zullen we een afspraak plannen om het concept verweerschrift te 
bespreken. Dan kunnen we tot een goed verweer komen en is voor nu even de druk van de ketel. 

Groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 11:02 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
Onderwerp: FW: Beroepschrift ATM ontvangen > verweerschrift voor 14 augustus 

Hoi, 

De procedure gaat intussen ook door. 
gaat er van uit dat 	aanspreekbaar is voor inhoudelijke inbreng in het verweerschrift dat vóór '14 

augustus bij de RvSt. Moet liggen. 	is tot 12 augustus met vakantie. 
Lijkt mij handig om te bekijken hoe en wie van ons meelezen met het verweerschrift.. 

Groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 10:28 
Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

- ILT 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Beroepschrift ATM ontvangen > verweerschrift voor 14 augustus 

Hallo allen, 

Nu met de bijlage er bij (deze klassieker over komt me niet snel meer en nu dan wel). 

Met dank aan W, 

Met vriendelijke groeten, 



- ILT 

	Oorspronkelijk bericht----- 
Van: 	 -ILT 
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 10:05 
Aan: 	 -ILT 

- ILT 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: Beroepschrift ATM ontvangen > verweerschrift voor 14 augustus 

Hallo 

Het beroepschrift en het verzoek om een verweerschrift uit te brengen, zijn binnen. 
Zie bijlage. 

De ABRvS heeft het verzoek van de advocaat van ATM om versnelde behandeling afgewezen. 

Ons wordt verzocht de stukken in te dienen en om voor 14 augustus een verweerschrift in te dienen. 

Ik zie dat® nog tot 21 augustus afwezig is. Zelf ben ik van 30 juli tot 14 augustus op vakantie. Ik ga een start 
maken met het verweer en een datum voor overleg plannen. 

Wie is nu de vervanger van 	tijdens diens vakantie? 

Met vriendelijke groeten, 



ILT 

-ILT 
donderda. 19 uli 2018 09:31 

- ILT 
- ILT 

RE: Nieuwe wonderlijke constructie voor toepassen TGG 
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rx 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Hoi 

Hoe vaak heb je al OD's aan de lijn gehad die door Bodem+ zijn doorverwezen om advies over 
voorgenomen TGG-toepassing? 

Ik wil hier Bodem + op aanspreken . Ze moeten hun rol niet naar ous doorschuiven. 

Groeten 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackbeny.com) 

Van: 
Verzonden: 18 
Naar: ' 
Cc: 
Onderwerp: Nie 

- ILT" 
ul. 2018 09:46 	  

- ILT" ; 	 - ILT" ; 
- ILT" 

we wonderlijke constructie voor toepassen TGG 

- ILT" 

Beste collega's, 
Ik had gisteren een lang gesprek met 	 van de Omgevingsdienst Brabant Noord over een gemelde 
toepassing van TGG afkomstig van ATM. Er worden daar allerlei dingen door elkaar gehaald en gebruikt om deze 
toepassing er door te krijgen. 
Het gaat om de aanleg van een geluidswal rondom een private schietvereniging in Boeket, waarbij 350.000 ton TGG 
afkomstig van ATM toegepast zal gaan worden. De melding spreekt van een GBT toepassing. Er is voor de aanleg van 
deze geluidswal reeds een aanlegvergunning verleend. In de aanlegvergunning is sprake van een IBC-toepassing. 
Het is de bedoeling dat de geluidswal aangelegd zal worden op zandgrond waar (alleen) sprake is van een geval van 
loodverontreiniging. Deze "verontreiniging" zou dan met een 7 meter dikke afdeklaag (lees de geluidswal) met een 
dikke laag TGG, weer afgedekt door een afdeklaag. Er is echter (voor dit deel) nog geen (voldoende) saneringsplan 
ingediend. 
Zijn jullie de draad nu ook al kwijt? 
Het voornemen is om de melding af te wijzen, hiervoor is juridisch ondersteuning gevraagd bij DCMR. Met name 
procedureel wordt nu in eerste instantie ingezet (GBT niet goed onderbouwd, Bbk voorziet niet in IBC met grond en 
nog geen saneringsplan. 
Er komt uiteraard weer een volgende ronde aan, waarbij ook inhoudelijk beoordeeld moet worden. De wethouder is 
op de hoogte van de problemen mbt de Perkpolder in Hulst en wil de TG niet hebben. Ook vanwege 
milieuhygiënische redenen willen zij deze toepassing niet; het risico op uitloging bij toepassing op zandgrond is veel 
te groot. 
Nieuwe kwalibo-overtreding ATM (en SGS) 

heeft mij ook gewezen op de onderzoeksresultaten van Bunschoten, Plas ven Heenvliet en 
Perkpolder. Daaruit blijkt dat— afhankelijk van de plek waar je prikt/monsters neemt, - er hele grote verschillen 
tussen parameters worden gemeten (afwijkingen in de orde van factor 1000 en meer). Zij vraagt zich dan ook 
(terecht?) af of hier wel sprake kan zijn van een homogeen product. Verder vraagt zij zich af hoe dit zich verhoudt 
tot de K-waarde. De resultaten geven aan dat met deze resultaten het niet mogelijk zou kunnen zijn om 
productcertificaten af te geven met het steekproefregime dat door ATM (met toestemming van SGS) is gehanteerd. 

1 



Dit onderdeel hebben wij in het geheel niet betrokken in ons onderzoek en in de procedure. Zij gaat hierover een 
bodemsignaal indienen. 
Ik kan mij zo voorstellen dat dit onderdeel meegenomen moet worden in de actie die de Staatssecretaris heeft 
aangekondigd met betrekking tot de wettelijke borging van de kwaliteit van TGG. 
Nabrander:  
De lokale bevoegde gezagen worden door Bodemplus naar ons (lees mij) doorverwezen als zij vragen hebben met 
betrekking tot de toepassing van TGG. Ik kan (wil en mag)- niet deze adviserende rol op mij nemen. Reden te meer 
om snel werk tee gaan maken van het door 	voorgestelde sympisium, dat RWS/Bodemplus zou moeten 
initiëren. 
Groet, 

2 



-ILT - ILT ; 
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- ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen:  

- ILT 
donderda 19 juli 2018 08:13 

Sfl 	 -ILT; 	 -ILT; 
ILT 
RE: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last 
C in Word format 
Tekstvoorstel ATM mbt last C (002)E.docx 

Heren, 
Ik heb er geen overwegende bezwaren tegen om sneller te reageren op last C maar ik vraag me wel af of we de 
komende zomerperiode de Inhoud van het briefje met ATM en de communicatie daaromtrent intern IenW ook 
goed afgestemd krijgen. Voor de volledigheid, ik ben vrijdag en maandag vrij, werk daarna nog dinsdag en 
woensdag en ben vervolgens op vakantie tot 12 augustus. 
Mijn suggesties voor het briefje over bijlage C staan in het bijgevoegde bestand. 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 07:49 
Aan: 	 - ILT; 
Onderwerp: RE: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last C in Word format 
Hallo, 
Ik ben er niet van overtuigd dat doorschuiven van ' de Bijlage last C' naar september de beste 
strategie is. 
Dit punt bespreken op het overleg dat 	nog gaat plannen (aub na di. 24.07). 

Groeten 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberrv.com) 

Van: 	 - ILT" 
Verzonden: 18 ul. 2018 09:08 
Aan: ' 	 - ILT" 	 - ILT" 

- ILT" 
Onderwerp: FW:bevestiging van gisteren gema -te afspr en en toezending te tvoorstel last C in Word 
format 

Heren, 
Bijgaand de versie zoals ik die naar 	wil sturen. De aangepaste bijlage met betrekking tot last C. voeg 
ik nog niet toe. Inderdaad verstandig om it voorstel op 3 september te bespreken! 
Ik heb verder nog 1 ding gewijzigd. ATM spreekt bij punt 5 met betrekking tot de partijkeuringen nog over een 
betrouwbaar "productcertificaat" na de uitvoering van de partijkeuring. Ik heb daar "kwaliteitsverklaring" van 
gemaakt. 
Kunnen jullie vandaag nog reageren (ook als het goed is!), dan kan ik de mail vandaag uitsturen! 
Groetjes, 
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- ILT 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: 	 on erda 19 u i 2018 13:37 
Aan: 	 (WVL) 
CC: 	 - ILT• 	 - ILT; 

) - 1LT; 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	 Thermisch gereinig e grond / ATM; afstemming 1LT en Bodem+ 

Hallo 

Ik kreeg je niet aan de lijn, vandaar dit mailtje. 
Graag wou ik een afspraak met je maken om tot afstemming te komen over de positie van Bodem+ en de ILT 
t.a.v. de kwestie Thermisch Gereinigde Grond (TGG). 

Er lopen momenteel een aantal ontwikkelingen. 

• Vanuit het land krijgen jullie vragen over toepassingen van TGG. De laatste tijd is vanuit Bodem+ een zestal 
verzoeken van Omgevingsdiensten om advies doorverwezen naar de ILT. Op de afbakening wat wel/niet wordt 
doorverwezen wil ik graag nader op inzoomen. 

• Bijpraten over de juridische procedure (last onder dwangsom) tegen ATM. ATM is onlangs bij de ILT geweest. 
Als gevolg van de maatschappelijke onrust heeft ATM een afzetprobleem. ATM wil aan de hand van een reeks 
maatregelen het vertrouwen in TGG herstellen. 

• Belangrijkste item is het omgaan met maatschappelijke onrust, met name bij bevoegde gezagen voor 
toepassingen van TGG. Onduidelijkheid bestaat over welke parameters moeten worden gehanteerd bij de 
keuring van (al dan niet toegepaste) partijen TGG. Ook het in beeld krijgen van lokaties waar TGG al Is 
toegepast Is een item. 

Ten aanzien van het laatste punt lijkt het mij op voorhand wenselijk dat er een moment wordt georganiseerd 
waarop bevoegde gezagen (waar TGG is toegepast) met elkaar ervaringen uitwisselen. Voor Rijkswaterstaat als 
toepasser zie ik hier een belangrijke rol. Over de rol die Bodem+ kan vervullen zou ik graag met jou van 
gedachten wisselen. 

Bel me gerust als je nog vragen hebt. 
Ik hoop op korte termijn een datum te kunnen prikken. 

1 
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-  ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

- ILT 
vri'da 20 juli 2018 17:47 

) - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT; 
- ILT 

- ILT; 	 - ILT 
TGG; vervolg LOD ATM & Maatsc appelijke onrust ? toezegging 11-Kamer 
TGG.docx 

Collega's, 

Bijgaand twee tabellen met afspraken over Thermisch gereinigde Grond (TGG): 
• Juridisch spoor; traject last onder dwangsom ATM 
• Maatschappelijk spoor; beperking risico / onrust toepassing TGG 
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Thermisch gereinigde Grond (TGG): 
• Juridisch spoor; traject last onder dwangsom ATM 	 tabel 1 
• Maatschappelijk spoor; beperking risico / onrust toepassing TGG 	tabel 2 

Actie n.a.v. overleg met ATM 
Juridisch spoor (last onder dwangsom) 

Wie 
ILT 

opmerktng 

1 	Vaststellen en aan ATM doorgeven dat gebruik 
water uit Hollands Diep om TGG te koelen in lijn 
is met 7510. 
Laten weten of ATM waswater mag afvangen, 
reinigen en hergebruiken binnen de inrichting 
Beoordelen door ATM verstrekte aanvullende 
informatie over werkwijze m.b.t. verwerking van 
waswater. Dit afstemmen met OD 
i.r.m 1. Laten weten of wijze van verwerking 
van het waswater in lijn is met § 6.8.1 van 7510 
Aan ATM laten weten of 
• Thans opgeslagen TGG (circa 1.000.000 

ton), welke is gekoeld met waswater, 
rechtmatig uitgeleverd kan worden onder 
een BRL 1000 productcertificaat (na een 
nieuwe uitkeuring per partij van 10.000 
ton), 

• Beoordelen of door ATM voorgestelde 
aanvullende parameters en -
laboratoriumonderzoeken kunnen worden 
meegenomen bij de partijkeuring teneinde 
het vertrouwen in de TGG te herstellen en te 
kunnen voldoen aan de zorgplicht.  

6 	Beoordelen voorstel ATM voor aanvullende 
maatregelen om het vertrouwen van overheden 
en marktpartijen in TGG te herstellen. 

2 

3 

4 

5 

Technische deel zonodig 
afstemmen mets..  
Zonodig in overleg metaal 

Idem 2. 

Afstemmen met Bodem + & 
RWS. 

Zie ook tabel Maatschappelijk 
risico c.q. onrust voor spoor 
parallel aan juridisch traject 

9 

7 	Onderzoekt binnen IenW de mogelijkheden voor 
een gezamenlijke (pers)verklaring, waarin nadat 
een oplossing is bereikt, wordt bevestigd dat 
partijen afspraken hebben gemaakt  

8 	Voldoet voorgestelde tekst om de doelstellingen 
van last C te bereiken. 

Vaststelling dat de last is nageleefd of intrekking 
van de last. Vaststelling dat de last is nageleefd 
of intrekking van de last 

In overleg met 

Strekking eerste reactie: het 
staat ATM uit juridisch 
perspectief vrij een tekst uit 
te brengen. Constateren dat 
formulering ("afnemers 
maatregelen nemen die zij 
geraden achten") zal leiden 
tot verhoging van 
maatschappelijke onrust. 
Zie verder spoor 
Maatschappelijk risico/onrust 
Eigenstandige beslissingen 
van ILT c.q. ATM. 
ILT neemt haar beslissing 
eerst nadat traject zoals 
verlangd in last is afgerond 
en beoordeeld. 

11 Partijen bespreken t.z.t. hoe wordt omgegaan 
met de begunstigingstermijn voor last A 
(stoppen met toevoegen rookgasresidu aan 
eindproduct TGG).. 

Bezien na afronding punten 1 
t/m 4 



Maatschappelijk spoor 
& Actie n.a.v. II-Kamer vragen 

kanttekening 

A Met Bodem+ (en Beleid) afstemmen 
welke minimumpakket voor de keuring 
TGG van ATM kan worden verwacht. 

Parameters en uitlooggedrag bij 
partijkeuring bepalend voor mate 
vertrouwen bevoegde gezagen. 
ATM za! zich verder moeten 
inspannen dan de puur juridische 
strekking van de Regeling om een 
oplossing te kunnen vinden voor 
haar huidige afzetprobleem. 
Het pakket kan worden gehanteerd 
voor de bij ATM liggende voorraad 
én voor reeds toegepaste partijen. 

ATM bewegen om nadere informatie te 
verstrekken over afnemers c.q. 
toepassingslokaties TGG dan zij strikt 
verplicht is op basis van de last onder 
dwangsom te leveren. 

Het door het ID-lab samengestelde 
overzicht wordt aan ATM verstrekt 
met de vraag na te gaan of het 
door ILT opgestelde overzicht 
compleet is. 

In het antwoord aan de II-Kamer 
d.d. 3 juli is aangegeven dat 'ILT op 
basis van beschikbare 
meldinformatie een overzicht maakt 
van locaties waar TGG afkomstig 
van ATM is toegepast. 

C Bodem+, RWS en Beleid bewegen om 
bevoegde gezagen (waar TGG is 
toegepast) met elkaar ervaringen uit te 
laten wisselen: Organiseren symposium  

ILT agendeert knelpunt. Neemt 
daarna afstand. 

Hiermee wordt (pro-actief) een 
vervolg gegeven op de toezegging 
aan de II-Kamer om 
toepassingslokaties te 
inventariseren. 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: Stukje bijlage C ATM 
Datum: 	dinsdag 24 juli 2018 13:07:54 

Hallo 
Hierop er mijn reactie op jouw versie. De knip tussen het puur juridisch en het maatschappelijk 
aspect trek ik wat meer uit elkaar. 
Ik ben benieuwd naar jouw reactie. 
Groeten, 

U heeft een tekstvoorstel gedaan om de doelstelling van last C te bereiken (Afnemer informeren 
over onbetrouwbaarheid van geleverde partijen). Hier onder treft u mijn reactie hierop aan. 
Formeel juridisch staat het u vrij om afnemers te informeren in de zin zoals dat door u wordt 
voorgestaan. Met bijgaand schrijven aan de afnemers van TGG vanaf 2011, waarin ik 
toevoegingen heb doorgevoerd, zal ATM tegemoet komen aan last C en kan de ILT deze last 
intrekken nadat de desbetreffende afschriften zijn ontvangen. 
Bezien in de maatschappelijke context betwijfel ik ten zeerste of met deze tekst de 
problematiek wordt weggenomen die u bij de bespreking met de ILT van 10 juli j.l. heeft 
ingebracht, namelijk het wegnemen van de grote onrust in de markt en bij de bevoegde 
gezagen over de kwaliteit van TGG. Deze twijfel wordt versterkt door de zinsnede "zodat de 
afnemers de maatregelen kunnen nemen die zij geraden achten". 
Van de zijde van de ILT is bij de bespreking van 10 juli aangegeven dat de geschetste onrust 
niet direct wordt veroorzaakt door de wijze waarop de TGG wordt gereinigd (waar de lopende 
procedure betrekking op heeft), maar vooral door de problemen met en eigenschappen van de 
toegepaste TGG op diverse recente locaties. Door geen melding te maken van mogelijke 
problemen met uitloging van zware metalen, verhoogde gehalten aan benzeen en andere 
vluchtige aromaten en de mogelijke aanwezigheid van Gen-X zal het bericht aan de afnemers 
en de intrekking van de lasten door de ILT het wantrouwen in de TGG niet wegnemen. Zoals wij 
10 juli concludeerden zijn aanvullende maatregelen nodig om het vertrouwen van overheden en 
marktpartijen in TGG te herstellen. Door in de door u voorgestane tekst te volstaan met een 
verwijzing naar maatregelen die afnemers 'geraden achten' zonder dat er een concrete 
oplossing wordt geboden op basis van de aanvullende maatregelen waar wij nog 
overeenstemming moeten bereiken, zal naar mijn verwachting verder voeding worden gegeven 
aan de onrust welke ATM juist wil wegnemen. 
Samenvattend stel ik vast dat de ILT formeel juridisch geen belemmering ziet dat ATM 
bijgevoegde brief aan afnemers verzendt. Vanuit maatschappelijk perspectief is het eerder 
gepast om voorafgaand aan een schrijven aan afnemers overeenstemming te bereiken over 
aanvullende maatregelen vanwege ATM om het vertrouwen van overheden en marktpartijen in 
TGG te herstellen. 
Tenslotte wil ik ingaan op de passage "om de afnemers op dit moment te informeren over deze 
discussie". De formulering de afnemers lijkt te impliceren dat alle afnemers van door ATM 
geproduceerd TGG worden geïnformeerd. De door ATM gehanteerde woordkeuze heeft wat 
betreft de ILT de voorkeur. Het brengt het traceren van toepassingslocaties een stap dichter bij, 
op basis hiervan kunnen bevoegde gezagen waar de TGG is toegepast in staat worden gesteld 
om hun handelingsperspectief nader te bepalen. 

Van: 	 - ILT 

Verzonden: maandag 23 juli 2018 09:01 

Aan: 	 .-ILT 

Onderwerp: Stukje bijlage C ATM 
Hoi 
Ik ste voor dat het juridisch afgewogen stukje van 	wordt begeleid met een 
begeleidend schrijven. Hieronder een eerste concept. 	e 	e boodschap er wellicht (te) hard 
en duidelijk in gezet. 
Met bijgaand schrijven aan de afnemers van TGG vanaf 2011 zal ATM tegemoet komen aan last 
C en kan de ILT deze last intrekken. 
In onze bespreking van 10 juli jl. heeft u aangegeven dat in de markt er veel onrust is over de 
kwaliteit van de TGG. Van de zijde van de ILT is duidelijk gemaakt dat deze onrust niet direct 
wordt veroorzaakt door de wijze waarop de TGG wordt gereinigd (waar de lopende procedure 
betrekking op heeft), maar vooral door de problemen met en eigenschappen van de toegepaste 
TGG op diverse recente locaties. 
Door geen melding te maken van mogelijke problemen met uitloging van zware metalen, 
verhoogde gehalten aan Benzeen en andere vluchtige aromaten en de mogelijke aanwezigheid 
van Gen X zal het bericht aan de afnemers en de intrekking van de lasten door de ILT het 
wantrouwen in de TGG niet wegnemen. Het niet benoemen van de werkelijke problemen met de 
kwaliteit van de TGG zal naar de mening van de ILT niet alleen het wantrouwen in het product 



juist vergroten, maar ook het vertrouwen in ATM en de ILT (verder) schaden. 
Hoewel met bijgaande tekst (formeel juridisch) wordt voldaan aan last C. is het aan te bevelen 
de werkelijk geconstateerde problemen te benoemen. 
Met vriendelijke groet, 



301 

Van: 	 1111111W 
Aan: 	 _=.11.1 
Onderwerp: 	RE: Stukje bijlage C ATM 
Datum: 	maandag 23 juli 2018 16:56:01 

Hallo 
Ik moe nogeen nachtje slapen over jouw voorgestelde tekst. Morgen kom ik met een reactie. 
Wil je me aub de bijlage sturen die je wilt meesturen. Ik heb de versie gezien waarin de 
aanvullende overwegingen van 	staan (die hoeven niet mee C)) 
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Beste 
Geheim en 	RIVI4 voeren sinds begin 2017 in opdracht van RWS onderzoek uit aan de TGG-toepassing in de neoroe zeedijk Perkpolder. Dettares onderzoekt de milieutrygiinisdle 
en civieftedmisdva aspecten en het RSV>, het optreden van de mogelijke gezondheidseffecten. Tijdens de uitvoeringsfase heeft er veel verstuiving plaatsgevonden en daarover zijn 
door omwonenden klachten k:gekend. De GGD Zeeland is ook betrokken bij het RIVM onderzoek. De hoofdcondusie uit de onderzoeken bot rat toe is hierna weergegeven. 
De voorlopige onderzoeksresultaten laten zien dat van een aantal stoffen weliswaar hogere waardes worden gemeten ten opzichte van de nonnen, maar de risico's 
voor de gezondheid en het milieu blijken uitermate klein. Ook is de sterkte van de dijk voor de veiligheid tegen overstromingen niet in het geding. Onmiddellijke 
maatregelen zijn niet noodzakelijk gebleken tot nu toe. 
De voorlopige onderzoeksresultaten zijn op 12 juni gepresenteerd tijdens een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden in Itloosbazande. Zeker 120 mensen namen kennis 
van de presentaties van Deltares en RIVM. De boodschappen daarin waren (uiteraard) consistent met de ter plaatse uitgedeelde fadsheet (zie bijlage). De avond is op zich prima 
verlopen. Er waren golrdddg ook cieeplimenten over het feit dat we er waren en onze bevindingen deelden. Niet verbazingwekkend was het natuurlijk dat mensen oprecht bezorgd 
waren en dientengevolge er veel inhoudelijke vragen waren. Bij een aantal mensen bleek het niet mogelijk de zorgen weg te oenen. Opvallend was ook wel de verdeeldheid in de 
gemeenschap. Die hangt mede samen met de plannen vel de gemeente Hulst om binnen de integrale gebiedsontwikkeling de westelijke Perkpolder op te hogen met grond Idasse 
Industrie. Die verwevenheid bleef er toch wel doorheen lopen gedurende de avond, hetgeen ook te verwachten was. 
Ter voorbereiding van de informatieavond hebben Deltares en het RM4 samenvattingen van hun onderzoeken opgesteld (zie bijlagen), Dettares heeft tussenrappoten opgeleverd van 
hun onderzoeken tot nu toe. Aangezien het monitoringsprogramma -met name de grondwatermonitoring- nog loopt tot en met einde 2018 (I k.v. lopende opdracht aan Dettares) 
kunnen de onderzoeksrapporten pas daarna definitief gemaakt warden (Q1-2019) en worden zij vrijgegeven voor publicatie. De tusserrapporten van Deltares zijn daarom niet publiek 
be id:Maar gesteld, om onduidelijkheid te voorkomen. Het voorlopige onderzoeksrapport van het RIVM is wel publiek beschikbaar gesteld via lans websiter 
Uitpof/m- er rivm ntfnreurnentrinen.pvibliratin,Mrtrinerhapplit.ditanportrinf701Rflimi./Rkinsiversrdeling_van_hetobruilLvarLthernireh_gereintode.gron&M_Perkpoldre.2eeland 
Tijdens de informatieavond hebben velen verzocht om opnieuw publiek gek 	kwirrevrel te worden over de delkatieve onclerzooksresultaten. Dit zal dus ergens in Q1-2019 ~den. 

Uit de bemonstering van de leeflaag op de dijk door Deltares is tot nu toe gebleken dat deze meer verontreinigd is (klasse Industrie) dan beleidsmatig toegestaan. Het gaat hierbij om 
1 meetpunt. Besloten Is om de komende periode de keften te onderzoek conform NE15740. De resultaten uit dit onderzoek worden verwerkt in de definitieve onderowierapporten 
van Deltares en het RIVM. 
Op basis van de huidige inzichten is het voorstel ons de grondwaterkwalitert vanaf 2019 gedurende langere periode te blijven TC111.12211Lvt. Dit zal meegenomen woeden in het pakket 
afspraken tussen RWS en het Waterschap Scheldeshomen in het kader van de overdracht win de dijk Pakpolder. 
WW. laat een invegarisentnd onderzoek uitvoeren naar de toepassing van TGG in onze RWS 	ne ken. Daarbij moet ook bepaald weden wat het risicoprofiel is van deze TGG- 
toepassingen. DA onderzoek haakt aan bij de brede verkenning van IRW de getrokken wordt door®. 
Voor overige vragen vreet je me te enden. 

rANIMNIMPIrit)  jui 201814:38 
Aars 	(RVR) 

- Doorsb Redenen verbieden toepassing thermisch gereinigde gond wei) n het Ripenindgetval 
Dargall. 	fij «IS op de hoogte stelten van de laatste sw van-bet onderzoek naar TGG in Pedipokier? 
2agallr5e Be site een newribericht van 13 juni jl. 
Weent niet duidelijk of het onderzoek nu is arste 	int en openbaar a, of dat er nog vervolgonderzoek aan de orde is. 
Graag hoor ik van je. 

(Wil) 
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thernisdt gereinigde grond (100) in het ~gebied 
rel., 

Van Veldhoven laat een verkennen; uitvoeren naar de mogelijkheden tot verbetering van de kwal tert van thermisch gereinigde grond (MG). ~rit I.W trekta~ dit 
project. Ik heb zijn contactgegevens bijgevoegd. Ik SOU bij hem vragen naar het huidige standpunt I.W. 
Groetten en succes. 
NIM 

en openbaar Is. Of wroet k dan bijall~  zijn. 
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Artikel 4.5.1. Stoffezpakket 
1 De milientrygifnische verklaring van de toe te passen grond of 	of van de bodem op de toepassingslocatie, geeft aan 
a. voce welke stoffen dekens op overschrijding van de 	 hoger is dan 5%, 
h welke stoffen van natundiffire omsprong of vanwege het gebruik de achtergrondwaarden ~narijden, en kunnen voodosmm inliet gebied waar de grond of baggerspecie van afkomstig 

c. de emissie van de stoffen warren de kans op oversduijchng van de masámale causa' iewaarden hoger is dan 5% voor toepassingen als bedoeld in artikel 63 van het bednit tenzij wordt 
voldaan aan  artsel 4 12 1. teerde of derde lid 
2 Fideelste lid, onder a, is niet van toepassing op baggerspecie van oppervIaltewaterlichausen die in beheer zijn bij het Rijk, indien de baggerspecie daarin wordt toegepast 
leer 

- ,•- 	theswesds gewettigde gaand (.GO) hetttijeancedgebied 
Hol allemaal, 
ATM kan met de aameijáng op het grondbevrtis nieuwe daims voorkomen Dal is in leder geval een prima basis om een groot aantal toepassingen te kunnen verbieden Voor .drcee-  toepassing kun je 
wenden« eisen stellen aan de drooglegging en missoiden laagdate of efoRMIng 

jij mij eert goodbevdis sieren doorsturen? 
Do n 	is vergeTelbear met de toepaming van maal- en hoogovarelakien Daar is desolds een &tufa me voor verschenen Vcetdetlbe TGG is wel dat de toepassing gemeld moet 
woeden, daiden niet Is het een idee een dergelijke circulaire ook voor TOG op te stellen? 

Vorig jaar een gesprek gehad bij ATM. rt~la ze at=nt")  gr27anl  (TWmdáng_) 
 in 
ito=1 deze niet zou werden geaccepteerd. Met dezelfde redenen als DCMR. Mocht men trillen 

doorzetten_. Dan zoo ic een off tel monster laten mv.... op basis vairalle'enstoffen enen mag innemen. Op de pil van het Maaswater, deze ligt nameájk 2 pil lager. 
Overford de laatste grondbewijzen de mijn collega~ heeft gehad (behorende bij de MI. 9333 ). staat overigens neen °mimi met mondkrater of oopen4 aktewater.  

Va" 	 ~Lee 

Tlkdiin 111~2~101.= MG) n het Rij. 	 

Hieronder de onderbouwing van de OCMR 
zou pj mij teerst:mi-punt van 15W willen sturen? 

Alvast bedankt 

%.111111111~1~1~-a> 
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.firtdCmcni> 
Onderwerp{ Redenen verbieden toepassing thermisch gereinigde grond (TGG) in het Rijnrnondgebied 



Beste 
Wij he enonlangs besloten tot een verbod vanwege de negatieve ervaringen, die op de volgende toepassingslocaties zijn opgedaan: 

e toepassing van TGG in de verzwaarde Westdijk bij Bunschoten; 

e toepassing van TGG in de nieuwe hoogwaterkering t p v de Perkpolder in Zeeland; 

e toepassing van TGG langs de Plas van Heenvliet bij Brielle; 

e toepassing van TGG onder te bedrijfshal in Bleiswijk 

Hoewel TGG veelal aan de Maximale Waarden industrie voldoet, heeft het geheel andere uitloogeigenschappen dan gewone grond, als je het nog grond mag noemen Het is immers 
zwartgeblakerd volledig drooggestookt bodemmateriaal, waaruit alle organische stof is verdwenen en waarin het chemisch evenwicht volledig is verstoord door het verhittingsproces 
De hierboven genoemde toepassingen betreffen TGG , afkomstig van ATM in Moerdijk. met de volgende specifieke "eigenaardigheden": 

an de grond is teerasfaltgranulaat (TAG) toegevoegd, dat veel kalk, zwavelverbindingen en grit bevat De TAG levert circa 70% van de benodigde brandstof voor verhitting tot zo n 400'C, en 

geeft de TGG zandachtige eigenschappen 
• 

chter hierdoor wordt tijdens het verhittingsproces in de trommeloven veel ongebluste kalk gevormd en sulfaat, met als gevolg een hoge pH-waarde (>9,5) Bij zon hoge pH-waarde wordt 

molybdeen vergaand gemobiliseerd, ondanks dat de gehalten maar weinig boven de achtergrondwaarden zijn gelegen Ook logen chloride, fluoride en sulfaat sterk uit bij doorstroming 

van hemelwater 

Is uitvloeisel van het Minimata-verdrag, dat ook Europa heeft getekend, moeten de emissies van kwik zoveel mogelijk worden beperkt Om die reden voegt ATM natriumbromide toe aan de 

te reinigen mix van verontreinigde grond en TAG, zodat in de rookgasreiniging het kwik kan worden afgevangen Het waswater uit de rookgasreiniging werd weer benut om de TGG uit de 

trommeloven af te koelen en veldvochtig te maken, zodat het kwik en de bromide weer wordt teruggevoerd in de gereinigde grond Als gevolg hiervan zijn de bromidegehalten in de TGG 

sterk verhoogd tot soms meer dan 100 mg/kg ds De achtergrondwaarde is 1 á 1,5 mg/kg ds (in zilte grond tot 20 mg/kg ds) Ook toen ATM is gestopt met het hergebruik van het 

waswater, bleven de bromidegehalten hoog, zij het wat lager dan ervoor Net als chloride loogt bromide sterk uit 

Nu weet ik niet of andere thermische reinigers eenzelfde procedé hebben. maar door de verhitting treedt hoe dan ook verstoring op van het chemisch evenwicht en zal de pH-waarde 
omhoog gaan, meer naarmate de grond meer kalk bevat en mogelijk weinig als de grond kalkloos is (zandgronden Brabant) Dit effect is overigens tijdelijk; op termijn zal de pH weer 
dalen tot normale %vaarden omdat de ongebluste kalk wordt omgezet in calciumcarbonaat 
Uit de TGG van ATM komen grote hoeveelheden bromide. chloride, sulfaat en molybdeen vrij Daarnaast is gebleken (meestal achteraf) dat de gehalten aan vluchtige aromaten (BTEX) 
geregeld de Maximale Waarden industrie worden overschreden. zodat de TGG feitelijk niet had mogen worden toegepast Ook blijken op diverse toepassingslocaties ook andere zware 
metalen behoorlijk uit te logen Gezien temperatuur in de trommeloven en/of het geochemisch gedrag van stoffen. was dit ook verrassend We gaan rond de Plas van Heenvliet nu eerst 
grondwateronderzoek doen t p v de TGG-toepassing 
Alles overziende is de grootschalige toepassing van TGG als -grond-  niet acceptabel Afhankelijk van de uitkomst van het grondwateronderzoek gaan we bezien of toepassing als IBC-
bounstof eventueel wel acceptabel is Maar vooralsnog accepteren wij geen meldingen meer tot alle onderzoek is afgerond (zie onze website onder "bodem" en "berichten") 
Verder moet worden gezegd, dat alleen toepassingen in brakke gebieden eventueel acceptabel zijn In brakke gebieden zijn de achtergrondwaarden voor chloride en bromide verhoogd 
Daarnaast is veelal sprake van klei- en/of veengronden met een groot bufferende vermogen en een lage doorlatendheid De case Westdijk Bunschoten leert dat toepassing in de zoete 
zandgebieden geen goed idee is De belasting van het grondwater in deze zeer goed doorlatende bodems met weinig bufferend vermogen is onaanvaardbaar groot 
Tenslotte is van belang te beseffen dat er voor chloride. bromide en sulfaat geen normering in de Regeling bodemkwaliteit is opgenomen Op basis van de zorgplicht moet worden 
beoordeeld in hoeverre uitloging acceptabel is De beïnvloeding van de waterkwaliteit in naburige watergangen is hierbij een belangrijk zorgpunt Daarnaast is toepassing in 
grondwaterwingebieden ongewenst. gezien de belasting van het grondwater Dit lijkt me een belangrijk zorgpunt op het Brabantse zand 
Hopelijk helpt je dit op weg om een verbod te motiveren en gemeenten te overtuigen van de noodzaak Mocht je meer informatie nodig hebben. dan hoor ik dat graag De rapporten over de 
Westdijk in Bunschoten zijn allemaal via intemet te vinden en te donnloaden Ook over de Perkpolder is het nodige op internet te vinden 
Groet. 
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Onderwerp 
Managementsamenvatting milieukundigonderzoek TGG Perkpolder 

1 Inleiding 

In het project Natuurcompensatie Perkpolder is een nieuwe zeedijk aangelegd bij 
Perkpolder (gemeente Hulst, Zeeuws-Vlaanderen). In een deel van deze nieuwe zeedijk 
is in de kern thermisch gereinigde grond' (TGG) gebruikt. De TGG is afgedekt met een 
laag klei. 

De TGG is geleverd onder het productcertificaat BRL9335-2. Een productcertificaat is een 
erkend bewijsmiddel onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het Bbk is het wettelijke 
kader voor de toepassing en hergebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen. TGG 
wordt binnen het Bbk aangemerkt als gronde. Het product is afkomstig van de ATM3. Het 
productcertificaat is afgegeven door SGS-Intron4voor de toepassing van TGG als 
ophooggrond. Het productcertificaat maakte het mogelijk om de TGG onder de werking 
van het Bbk als ophoogmateriaal in de nieuwe dijk toe te passen. Naast de milieukundige 
beoordeling zijn bovendien geotechnische analyses op het materiaal uitgevoerd door het 
bedrijf Fugro, waarop het ontwerp van de dijk is gebaseerd. 

Na aanleg van de dijk is in het kader van de zorgplicht door Rijkswaterstaat (RWS) 
verkennend onderzoek uitgevoerd. Deltares heeft dit onderzoek uitgevoerd in 2015 en 
gerapporteerd in (2016b). Dit verkennende onderzoek is uitgevoerd op materiaal zoals het 
is toegepaste. Het onderzoek liet een hoge pH zien. Met pH wordt de zuurgraad 
uitgedrukt. In de TGG werden ook ongebluste kalk en sulfaat aangetroffen in een 
verhoogde concentratie vergeleken met gewone grond. 

Verontreinigde grond kan gereinigd worden door behandeling bij een hoge temperatuur. Allerlei 
verontreinigende stoffen dampen daarbij uit en worden verbrand. Wat over blijft is thermisch 
gereinigde grond (TGG), dat vaker als ophoogmateriaal bij civiele werken wordt toegepast. 
2 In de Nota van Toelichting bij het Besluit bodemkwaliteit staat over TGG: "Gereinigde grond betreft 
grond die wordt ontdaan van zijn verontreinigingen en is na die behandeling uiteraard gewoon nog 
grond" (Rijksoverheid, 2007). Waar in deze rapportage wordt gesproken over 'grond' (tussen 
aanhalingstekens) wordt de grond bedoeld die niet thermisch is gereinigd is. 
3 ATM staat voor Afval Terminal Moerdijk, de producent van de TGG. 

SGS-Intron is een erkende certificeringsinstelling. 
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Deze bevindingen gaven aanleiding voor aanvullend onderzoek op het gebied van 
geotechnische eigenschappen (treedt er verkitting op?), milieuhygiënische effecten (loogt 
er materiaal uit naar de omgeving?) en blootstelling tijdens de aanleg. In opdracht van 
RWS heeft Deltares werkzaamheden verricht betreffende de eerste twee aspecten. Het 
RIVM voert in opdracht van RWS het onderzoek uit naar de gezondheidsrisico's van de 
omwonenden. RIVM maakt daarbij onder andere gebruik van onderdelen uit de eerste 
bevindingen van het milieukundig onderzoek van Deltares. 

In deze notitie is een samenvatting gegeven van de milieukundige werkzaamheden die tot 
dusverre zijn uitgevoerd door Deltares. Het gaat daarbij onder andere over de resultaten 
van onderzoek naar de samenstelling van de TGG, de ondergrond, de uitloogbaarheid 
van de TGG, de samenstelling van grond- en oppervlaktewater. Bij het onderzoek naar 
het grondwater is gekeken naar de stroming en de samenstelling van het grondwater. 
Bovendien is ingegaan op de risico's verbonden aan de aanwezigheid van de TGG. 

2 Opzet van het onderzoek 

2.1 Algemeen 
Het onderzoek is gefaseerd opgezet. De reden van fasering is dat er aanvankelijk 
onvoldoende informatie beschikbaar was om het als één geheel uit te voeren. De keuze is 
gemaakt om eerst langs de meetraai A loodrecht op de dijk in wat meer detail te meten. 
Aanvullend zijn vervolgens nog drie meetraaien (B tot en met D) gekozen. In alle 
meetraaien is TGG aangetroffen. De opzet van het onderzoek bestaat totaal uit zeven 
onderdelen. Het gaat daarbij om het vaststellen van: 

1. Omstandigheden in het gebied. 
2. Stoffen die zijn aangetroffeh in de omgeving — historie (voor aanleg van de dijk). 
3. Stoffen die zijn aangetroffen in de TGG en de ondergrond. 
4. Uitloogbaarheid van stoffen die zijn aangetroffen in de TGG. 
5. De grondwaterstroming. 
6. Stoffen die zijn aangetroffen in het grondwater en het oppervlaktewater (de kwelsloot 

en het natuurgebied). 
7. De risico's verbonden aan de aanwezigheid van de TGG. 

2.2 Onderzoekslocaties 
De grondmonsters zijn genomen uit boringen. De boringen zijn uitgevoerd op locaties in 
een aantal meetraaien loodrecht op de lengteas van de zeedijk van het nieuwe 
buitendijkse natuurgebied (Figuur 2.1), op de plekken waar geofysisch onderzoek' 
voorzien is, en naast de kwelsloot. De (grond)watermonsters zijn genomen uit de 
peilbuizen die geplaatst zijn in de boorgaten, uit al aanwezige peilbuizen in de omgeving 
en van het oppervlaktewater. Voor het verzamelen van de (grond)watermonsters zijn 
totaal zeven meetronden voorzien. Van de eerste vier meetronden zijn de resultaten 
beschikbaar. 

De indicatieve ligging van de zeedijken waarin de TGG is verwerkt, is weergegeven in 
(Figuur 2.1). Dezelfde figuur bevat ook de ligging van een viertal meetraaien. 

s Langs meetraai D is slechts een boring gezet en bij meetraai B zijn de twee nabijgelegen boringen 
meegenomen. 

Aardwetenschappelijk onderzoek. 
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Iedere meetraai ligt min of meer loodrecht op de zeedijk waar TGG in de kern is 
toegepast. Op verschillende plekken in een meetraai zijn monsters genomen van de TGG 
en de ondergrond onder de TGG. Vervolgens zijn peilbuizen geplaatst in de boorgaten. 
Uit deze peilbuizen, de peilbuizen die al in het gebied aanwezig zijn en van het 
oppervlaktewater zijn, en worden nog, (grond)watermonsters genomen. 

Figuur 2.1 Indicatieve ligging van de zeedijk waar de TGG is toegepast, de ligging van de vier meetraaien A 
t/m 0 en de ligging van de verschillende locaties waar de grond, het oppervlaktewater en het 
grondwater is bemonsterd. 

3 Bevindingen 

3.1 	Omstandigheden in het gebied 
Het gebied bestaat uit de oude veerhaven van het veer Kruiningen Perkpolder, en een 
nieuw aangelegd buitendijks natuurgebied dat in verbinding staat met het open water van 
de Westerschelde. Ten zuiden van de oude veerhaven is buitendijks een natuurgebied 
aangelegd door een deel van de oorspronkelijke bodem af te graven. 
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De Westerschelde is een getijwater en het nieuw aangelegde gebied overstroomt twee 
maal per dag met zout water (Figuur 3.1). 

Figuur 3.1 	Ligging van het gebied van de oude veerhaven en het buitendijkse natuurgebied. 

De Grontmij (2008) heeft in het projectplan voor de ontwikkeling van het buitendijks 
gelegen natuurgebied verschillende deelgebieden onderscheiden (Figuur 3.2). Aan de 
binnenzijde van het nieuw aangelegde natuurgebied moest een nieuwe zeedijk (primaire 
kering) worden aangelegd. TGG is gebruikt als kernmateriaal in deze nieuwe zeedijk en 
afgedekt met een kleilaag conform de richtlijnen die horen bij een grootschalige 
bodemtoepassing. De dijkvakken waarin TGG is toegepast, liggen in de Deelgebieden A, 
C en D (Grontmij, 2008). 

Figuur 3.2 	Onderscheid van het projectplan in verschillende deelgebieden (Grontrnij, 2008). De 
Deelgebieden A, C en D zijn dijkvakken waarin TGG is toegepast. 

De ondergrond van het gebied bestaat uit een afwisseling van zand en klei. Uit de 
boringen die genomen zijn langs de meetlijn is een schematisatie van de bodemlagen in 
de ondergrond afgeleid. Daarbij is onder de TGG, waarschijnlijk in een groot gebied 
waarin de TGG is toegepast, een ondiepe kleilaag te zien, die slecht doorlatend is. 
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De schematisatie van de opbouw van de ondergrond is weergegeven in Figuur 3.3. Ter 
plaatse van Pb2A, liggende langs meetraai A, vindt grondwateronttrekking plaats. 
Deze onttrekking is onderdeel van het kwelscherm en bedoeld om indringing van 
zoutwater tegen te gaan en daarmee de ontwikkeling van zoetwaterlenzen voor de 
landbouw te bevorderen (zie verder § 3.5). Het kwelscherm is aanwezig over de gehele 
lengte van de deelgebieden A en C, uit Figuur 3.2, waar de TGG is toegepast. 

Als zandlagen in de ondergrond in contact staan met de Westerschelde dan zal de 
getijdewerking zichtbaar zijn in de peilbuizen die in deze laag staan. De aanwezigheid van 
de kleilaag in de ondergrond kan effect hebben op de doorwerking van het getij op de 
ondiep geplaatste peilbuizen. De getijdewerking zal hier minder zijn omdat de klei veel 
minder doorlatend is dan het zand. 

Datum 
18 mei 2018 
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Figuur 3.3 	Schematische weergave van de dijk en de ondergrond. De diepte en de lengte van de peilfilters 

gelegen langs de meetraaion A, B, C en D zijn opgenomen. De direct naast elkaar gelegen 
peilfilters staan echter dichter bij elkaar dan op de figuur is weergegeven. 814 en 815 zijn beide 
op de meetraai D weergegeven, hoewel ze niet in één lijn staan. 
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3.2 	Stoffen die in de omgeving zijn aangetroffen - historie 
Ter voorbereiding van de planontwikkeling van het gebied in de Perkpolder is onderzoek 
uitgevoerd. Grontmij heeft het onderzoek verdeeld over verschillende deelgebieden 
(Figuur 3.2) (Grontmij, 2008)8. Kijkende naar de dijktrajecten waarin TGG is toegepast 
(Figuur 2.1), gaat de interesse specifiek uit naar de Deelgebieden A, C en D uit Figuur 
3.2. In het rapport van de Grontmij zijn alleen voor de Deelgebieden C en D resultaten 
van milieukundig onderzoek beschikbaar. 

Binnen het Deelgebied C zijn voor enkele stoffen (minerale olie en PAKs) lichte 
overschrijdingen van de achtergrondwaarde9  waargenomen. Ook binnen Deelgebied D 
zijn voor enkele stoffen (nikkel en zink) lichte overschrijdingen van de achtergrondwaarde 
waargenomen. Gebaseerd op Besluit Bodemkwaliteit (Staatscourant, 2016) kan echter 
worden gesteld dat met de gemeten gehaltes de bodem voldoet aan de voorwaarden voor 
duurzame bodemkwaliteit. 

In een verkennend bodemonderzoek (Witteveen+Bos, 2008), uitgevoerd ter plaatse van 
het Veerplein, is in een enkel mengmonster een verhoogd gehalte aan PAKs 
aangetroffen. 

3.3 Stoffen die zijn aangetroffen in de TGG en de ondergrond 
Het pakket aan stoffen waar nu onderzoek naar is uitgevoerd, is uitgebreider dan het 
pakket dat onderzocht is ter voorbereiding van de planontwikkeling voorafgaand aan de 
aanleg (Grontmij, 2008). Het pakket is uitgebreid om te kunnen beoordelen of stoffen die 
mogelijk in het TGG aanwezig zijn naar de ondergrond zijn uitgeloogd. 

De resultaten van het onderzoek laten het volgende zien. In de grondmonsters genomen 
van de TGG zijn veel stoffen 'niet' aangetroffen, niet aangetoond of slechts in geringe 
gehaltes. Deze geringe gehaltes vallen dan binnen de norm die geldt voor duurzaam 
bodemgebruik onder het Bbk. Op verschillende plaatsen in de TGG zijn stoffen 
aangetroffen met hogere gehaltes10. Ook in 'grond" zijn op enkele plaatsen verhoogde 
gehaltes aangetroffen. 

3.3.1 Categorie metalen 
Voor de categorie metalen zijn in de TGG verhoogde gehaltes aangetroffen voor barium, 
cadmium, chroom, kwik, koper, kobalt, lood, nikkel, vanadium en zink. De gevonden 
gehaltes van deze metalen variëren sterk. Dit wordt gedeeltelijk verklaard doordat in dit 
onderzoek naar effecten van de TGG, individuele monsters op karakteristieke locaties zijn 

In het rapport van de Grontmij wordt overigens gesproken over 'onderdelen' in plaats van 
'deelgebieden'. 
9 Achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij gesproken wordt van een duurzame 
bodemkwaliteit. De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan 
stoffen, zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden In Nederland die niet zijn 
belast door lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de achtergrondwaarde is duurzaam 
geschikt voor elk bodemgebruik en wordt aangeduid als schone of niet verontreinigde grond. 
io Dat betekent dat het gehalte hoger is dan de achtergrondwaarde of de waarde die hoort bij de 
bodemgebruiksklasse wonen. Waar geen achtergrondwaarde is vastgesteld, gaat het om stoffen 
waarvan de concentraties hoger zijn dan in grond gebruikelijk is. Dat betekent overigens niet direct dat 
toepassing niet is toegestaan. Toepassing heeft hier plaatsgevonden als Grootschalige Bodem 
Toepassing (GBT), waarbij voor een aantal stoffen hogere gehalten zijn toegestaan. 
11  Met 'grond' (tussen aanhalingstekens) wordt de grond bedoeld die niet thermisch is gereinigd. 



Ons kenmerk 	 Pagina 
11200482-000-GE0-0012-y 8/14 

Datum 
18 mei 2018 

beproefd om zo precies mogelijk variaties en trends te kunnen waarnemen langs een 
meetraai. 
Het gevolg is een grotere variatie in gemeten gehaltes. In 'grond' zijn verhoogde gehaltes 
aangetroffen voor nikkel, chroom en arseen. 

De aangetroffen gehaltes zijn vergeleken met de normering zoals die in Nederland wordt 
gehanteerd in het Bbk en de Circulaire Bodemsanering, Op enkele plekken zijn chroom, 
koper, nikkel en zink in de TGG aangetroffen met een gehalte boven de 
interventiewaarde". De resultaten van de analyses laten verder zien dat ook bij deze 
stoffen over een korte afstand al sprake is van grote verschillen in gemeten waarde. Of bij 
deze stoffen vervolgens ook sprake is van verspreiding naar het grondwater in de 
omgeving is onderwerp van verdere analyse. De verspreiding hangt af van de individueel 
gemeten waardes van de TGG, van de uitloogbaarheid van stoffen vanuit de TGG en van 
de intensiteit waarmee de TGG in contact komt met water. 

3.3.2 Categorie anionen, organische verbindingen en pH 
Op verschillende plaatsen in de TGG zijn stoffen aangetroffen met verhoogde gehaltes. 
Bij de categorie anionen gaat het om bromide en sulfaat. Bromide is in verhoogde 
gehaltes aangetroffen in de TGG; in vrijwel alle monsters is het gehalte boven het 
"verwaarloosbaar risico"-niveau van 20 mg/kg en in het grootste gedeelte van de 
monsters in de range 100 tot 200 mg/kg.ds. In contact met water lost bromide goed op en 
dus loogt bromide volledig uit als het door het grondwater wordt meegevoerd. Ook sulfaat 
is in verhoogde gehaltes aanwezig in de TGG. Sulfaat lost ook goed op in water, is mobiel 
en loogt in dit milieu ook grotendeels uit. Sulfaat- en bromideconcentraties variëren sterk 
in het gebied en beide zijn belangrijke componenten van zeewater. 

Bij de categorie organische verbindingen komen op enkele plaatsen in de TGG benzeen, 
tolueen en trichloorbenzenen boven de achtergrondwaarde. Dit is vreemd te noemen 
omdat het gaat om thermisch gereinigde grond waarbij vluchtige stoffen als eerste uit de 
grond verdwijnen tijdens het reinigingsproces. In 'grond' zijn verhoogde gehaltes 
aangetroffen voor minerale olie en chloordaan. Ook diverse andere organische stoffen 
worden in (lagere) concentraties in de TGG aangetroffen, waarvan verwacht zou mogen 
worden dat ze zouden zijn verwijderd in het reinigingsproces. Voor de categorie 
organische verbindingen zijn geen stoffen aangetroffen boven de interventiewaarde. 

De pH is een maat voor de zuurgraad en in de monsters genomen van de TGG is de pH 
(ongeveer 9,5) hoger dan van de monsters die genomen zijn in de omliggende grond 
(variërend tussen 6,5 en 8,5). De waarde 9,5 duidt op een basisch bodemmilieu en wijkt 
dus af van normale grond. Grond direct onder de TGG heeft een normale pH, en ook de 
pH in het grondwater is niet verhoogd. Daarmee zijn geen ecologische effecten te 
verwachten buiten de TGG. 

3.4 Uitloogbaarheid van stoffen die zijn aangetroffen in de TGG 
De TGG ligt grotendeels boven de grondwaterspiegel, maar de TGG staat wel in contact 
met het bodemvocht in de onverzadigde zone. Infiltrerend regenwater kan stoffen uitlogen 
uit de TGG en verspreiden. De TGG ligt grotendeels boven het grondwater en daardoor is 
de mate van uitspoeling beperkter dan als de TGG volledig in het grondwater zou liggen. 

12  Bij overschrijding van de interventiewaarde is sprake van een potentiële, ernstige vermindering van 
de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft. In paragraaf 3.7 wordt 
ingegaan op de gevolgen van een dergelijke overschrijding. 
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Pas als de TGG onder de grondwaterspiegel terecht komt, bijvoorbeeld bij extreem hoge 
zee- en grondwaterstanden, vindt maximale verspreiding van opgeloste stoffen plaats. 
Het langsstromende grondwater zorgt dan voor de verspreiding. 

Uitloogonderzoek is verricht op enkele monsters genomen uit de TGG. Het onderzoek is 
uitgevoerd conform NEN7373 (uitloogonderzoek in zeven stappen) (NEN, 2004a) en 
NEN7383 (uitloogonderzoek in twee stappen) (NEN, 2004b). Het onderzoek is vrijwel 
volledig afgerond en daarmee kunnen onderstaande opmerkingen worden gemaakt over 
de uitloogbaarheid. 

3.4.1 Metalen 
Uitloging van barium is beperkt en is circa 50 maal lager dan de maximaal toegestane 
waarde voor niet-vormgegeven bouwstoffen13. Uitloging van metalen leidt tot emissies ver 
beneden de toegestane waarden. Kortom, voor de metalen kan geconcludeerd worden 
dat de uitloogbaarheid beperkt is. 

3.4.2 Anionen, organische verbindingen en pH 
Van de categorie anionen lossen bromide en sulfaat goed op in water. Beide stoffen zijn 
mobiel en logen volledig uit als deze stoffen in contact komen met water. 

Van de categorie organische verbindingen lossen PAKs en PCBs slecht op in water en 
zijn weinig mobiel. Van de stoffen uit de categorie organische verbindingen die in een 
verhoogd gehalte zijn aangetroffen, lossen benzeen en tolueen goed. Deze stoffen zijn 
dan ook potentieel mobiele verbindingen. 

De hoge pH is gebufferd door de aanwezigheid van calcium, dat ook in relatief hoge 
concentraties is aangetroffen. De hoge pH is een van de redenen dat de uitloging van 
diverse metalen beperkt is. De meeste metalen spoelen namelijk uit bij een lage pH. 

3.5 Grondwaterstroming 
Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zogenaamde zoetwaterlenzen. 
Het aanwezige zoetwater is lichter dan het zoute water en drijft op het diepere zoute 
grondwater omdat zoet- en zout water slecht mengen. Door de zoetwaterlens is reguliere 
landbouw in het gebied mogelijk. Regenwater is zoet en als het op de zeedijk en 
binnendijks in de polder valt, sijpelt regenwater in de ondergrond en zorgt voor aanvulling 
van de zoetwaterlenzen. Een sterk vereenvoudigde schematische weergave is te vinden 
in Figuur 3.4. De ondergrond van de deklaag is opgebouwd uit een afwisseling van zand, 
klei en veen (Figuur 3.3). 

In de ondergrond zijn vanaf de Westerschelde meerdere zoetwaterlenzen te 
onderscheiden (Figuur 3.4). De eerste lens (A) bevindt zich in de ondergrond van de dijk 
en de tweede (8) in polder daarachter. Het indringende zoute grondwater wordt 
afgevangen in de poldersloten, maar ook via een grote onttrekking" die als onderdeel van 
een zogenoemd kwelscherm is geïnstalleerd. De onttrekking zorgt dat de waterdruk in de 
ondergrond in het zoute grondwater afneemt, waardoor de zoetwaterlenzen zich zo groot 
mogelijk kunnen ontwikkelen (Deltares, 2016a). 

" Voor GBT toepassingen bestaat geen maximumwaarde. De vergelijking met de maximumwaarde 
voor bouwstoffen is alleen indicatief opgenomen. 
" Het zoute grondwater wordt via een pompinstallatie opgepompt uit de bodem en geloosd op de 
kwelsloot. 



Ons kenmerk 	 Pagina 
11200482-000-GE0-0012-y 10/14 

NAP (mi 
+ 1,0 

- 3,0 
--> 

— 
brak/zout 

÷ 
— grondwaterstand 

• — 	overgang tossen zoet en brak/zout 

NVesterschelde onttrekking 

Datum 
18 mei 2018 

De onttrekkingsput Pb2A, meetraai A, is onderdeel van het kwelscherm (zie Figuur 3.3). 
Het indringende zoute grondwater afkomstig van de Westerschelde stroomt als het ware 
langs de onderkant van de zoetwaterbel die aanwezig is in de ondergrond van de zeedijk. 
Het gevolg is dat de zoetwaterlens in de ondergrond van de zeedijk niet in verbinding 
staat met de zoetwaterlenzen in de polder en dus zal er geen transport van eventuele 
verontreinigingen uit de TGG in het dijklichaam naar de polder plaatsvinden. Op grotere 
afstand van de Westerschelde is de 'zoetwaterlens' uitgegroeid tot een 'zoetwaterbel' (C) 
die meerdere poldersloten overspant. 

Figuur 3.4 Een impressie van een bodemopbouw met de aanwezigheid van zoetwaterlenzen en een 
zoetwaterbel in de ondergrond (Witteveen+Bos, 2010). A en B zijn zootwaterlenzen waarvan A in 
de dijk ligt. C is een zoetwaterbel. De groene stippellijn is de grens tussen zoet en zout. De 
onttrekking wordt via het oppervlakte water afgevoerd. 

Het geohydrologische onderzoek is uitgevoerd om informatie te krijgen over de 
stromingsrichting van het grondwater. Het onderzoek is uitgevoerd met continue 
stijghoogtemetingen. Wanneer het kwelsysteem aanstaat en er dus zout grondwater 
wordt onttrokken dan laat het onderzoek over de meetraai A het volgende zien (Figuur 
3.5): 

• Het grondwater in de diepere zandige laag wordt sterk beïnvloed door het getij. De 
betreffende zandlaag loopt dan vermoedelijk door tot aan de Westerschelde. 

• Het grondwater in de ondiepe zandige laag wordt nauwelijks beïnvloed door het getij 
en dat komt ongetwijfeld door de aanwezigheid van kleilagen in de ondiepe 
ondergrond. 

• De stijghoogtes van het grondwater in de ondiepe zandige laag zijn hoger dan in de 
diepere zandige laag wat duidt op infiltratie. 

• In beide zandige lagen is de grondwaterstroming in de ondergrond van de dijk in de 
richting van het natuurgebied en kwelt op in de kwelsloot. 



Ons kenmerk 	 Pagina 
11200482-000-GE0-0012-y 11/14 

Datum 
18 mei 2018 

50 	100 	150 
Cumutatieve afstand [mi 

200 

04 

02 	Vloed A 

0 0 	i 

-02 

•0.4. 1 Gemiddeld 0 

Es 
400 

-10 

,12 
0 	20 	40 

--- t maan 
4 maan 
6 maart 

GO 	GO 	100 

E 

t 

1.5 

1.0 

0.5 

0,0 

-0.5 

-1.0 

S
tig

ho
og

te
  fm

  t.
o.

v.
  N

A
P]

  

Woed A 

Geridderd 

Eb 0 

1 maart 

4 maan 

6 maart 

Cumulatieve afstof-ta tra] 

Figuur 3.5 Stijghoogtes In de ondiepe (links) en diepere (rechts) zandige laag over meetraai A en de variatie 
over verschillende dagen. 

Het feit dat de grondwaterstroming in de diepere zandige laag wel beïnvloed wordt door 
het getij en in de ondiepe laag niet, duidt op de aanwezigheid van een slecht doorlatende 
laag tussen beide zandlagen. Deze slecht doorlatende laag functioneert dan als een 
scheidende (klei)laag en de neerwaartse verticale stroming (infiltratie) zal dan ook gering 
zijn. De dominante stroming van het grondwater in beide zandlagen is in de richting van 
het natuurgebied. Ook vanuit het landbouwgebied is de grondwaterstroming in de richting 
van het natuurgebied. Het grondwater stroomt vervolgens naar de kwelsloot. 

3.6 	Stoffen die aangetroffen zijn in grond- en oppervlaktewater 
Voor het onderzoek naar de samenstelling van het grondwater zijn peilbuizen geplaatst. 
De locaties van de peilbuizen zijn weergegeven in Figuur 2.1. Een aantal peilbuizen staan 
min of meer in een rechte lijn loodrecht op de zeedijk (meetraai). Grondwatermonsters zijn 
onttrokken aan de peilbuizen. 

Van iedere meetraai is een verticale schematisatie van de ondergrond gemaakt (Figuur 
3.3.). In het dwarsprofiel van de zeedijk is de opbouw van de ondergrond weergegeven 
ter plaatse van de peilbuizen. Bovendien is de diepteligging van de filters van de 
peilbuizen weergegeven. In de schematisatie van de meetraai A, staat de kwelsloot 
aangegeven. De kwelsloot ligt naast de onttrekkingsput (Pb2A) die onderdeel uitmaakt 
van het kwelscherm waarmee zout grondwater wordt onttrokken. Deze onttrekking zorgt 
ervoor dat er een zoetwaterbel kan ontstaan in het landbouwgebied. Ook het 
oppervlaktewater van de kwelsloot is bemonsterd. 

In de grondwatermonsters zijn op enkele plaatsen gehalten boven de tussenwaarden 
gemeten voor de volgende metalen; arseen, barium, kwik, molybdeen, nikkel en lood. 
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Dat geldt ook voor de organische verbindingen (minerale olie, eresolen) en enkele PAKs" 
(vooral naftaleen). Voor de anionen (sulfaat en bromide) zijn geen normwaarden 
vastgesteld. 

De aangetroffen gehaltes zijn vergeleken met de normering zoals die in Nederland wordt 
gehanteerd (Staatscourant, 2013). Voor de categorie metalen blijkt dat voor die stoffen 
waar een interventiewaarde voor is afgegeven, enkele stoffen in het grondwater zijn 
aangetroffen met een gehalte overeenkomend met de interventiewaarde (arseen) of 
daarboven (barium", kwik en lood). Voor arseen, kwik en lood geldt dat het in één 
monster is aangetroffen in een van de monitoringrondes. Opvallend is dat in de andere 
ronden deze stoffen niet, of niet in een hoge concentratie zijn waargenomen. Kortom, 
wellicht dat de hoge waarneming een gevolg is van beïnvloeding tijdens plaatsing van de 
peilbuis of berust op een meetfout. De aangetroffen gehaltes voor barium zijn echter 
consistent hoog. 

Voor de categorie anionen (sulfaat en bromide) zijn geen normen afgegeven in het 
grondwater. Opgemerkt kan worden dat de gehaltes voor natrium en sulfaat die zijn 
waargenomen, toenemen met de diepte. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 
zout grondwater in de ondergrond. Van bromide is wel vastgesteld dat uitloging 
plaatsvindt vanuit de TGG naar het eerste watervoerende pakket, waardoor het 
vermoeden bestaat dat ook andere goed oplosbare en mobiele stoffen (zoals sulfaat) 
uitlogen. De bromide-concentratie is niet gewijzigd in kwetsbare objecten zoals de 
kwelsloot, het tweede watervoerende pakket en in de ondergrond van het 
landbouwgebied. In zout water, aanwezig in de kwelsloot en het tweede watervoerende 
pakket, is bromide overigens een normaal voorkomende component. 

Voor de categorie organische verbindingen zijn op enkele locaties voor PAKs en PCBs 
gehalten aangetroffen die liggen boven de interventiewaarden. Een van deze locaties is 
B14 op de dijk bij de oude Veerhaven. Op deze locatie wordt ook naftaleen aangetroffen. 
Gezien de uitgevoerde activiteiten in het verleden op deze locatie is een historische 
verontreiniging niet uit te sluiten. Tolueen wordt op meerdere plaatsen in meetbare 
gehaltes aangetroffen, maar nergens boven de interventiewaarde. 

De pH van het grondwater ligt in alle grondwatermonsters tussen de 6,5 en de 7,5. 
Gezien de gemeten gehaltes is dus sprake van een neutrale situatie zoals van nature 
voorkomt in de ondergrond. 

De kwelsloot ligt nabij de teen van de dijk in de buurt van peilbuizen waar bromide is 
aangetroffen in het grondwater. Het ligt dan voor de hand dat ook verspreiding van 
bromide naar de kwelstoot plaatsvindt. De gemeten bromide-concentraties en de 
verhouding 'bromide-chloride' van het water in de kwelstoot zijn echter vergelijkbaar met 
zeewater. 

3.7 	Risico's verbonden aan de aanwezigheid van de TGG 
Als de interventiewaarde wordt overschreden zijn in principe maatregelen noodzakelijk. Of 
er op korte termijn al maatregelen moeten worden getroffen, kan vervolgens worden 
bepaald in een nader onderzoek en hangt af van locatiespecifieke risico's. 

"Hierbij wordt ook de zogenaamde somfractie in een enkel monster overschreden. 
16  Voor barium is in grondwater geen interventiewaarde vastgesteld en gaat het formeel om een INEV 
(een indicatieve waarde voor een ernstige verontreiniging). 
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Drie risico's worden daarbij onderscheiden; het ecologische risico, het humane risico en 
het verspreidingsrisico. Het ecologische risico kan worden uitgelegd als het risico dat flora 
(waaronder de vegetatie) en fauna (de dieren) lopen. Het humane risico gaat over het 
risico dat de mens loopt. 

Voor de beoordeling van het ecologische en het humane risico is het van belang dat de 
TGG is afgedekt met een laag grond. Deze laag is juist ook bedoeld om de 
contactmogelijkheden nagenoeg onmogelijk te maken. De laag moet dan zo dik zijn dat 
de wortels van het gras op de dijk de TGG niet kan bereiken en dus niet in staat zijn om 
eventuele stoffen vanuit de TGG op te nemen. Met de huidige begroeiing is dat het geval. 
De dikte van de laag belemmert dieren als konijnen om, via het graven van holen, in 
contact te komen met de TGG. Ook de contactmogelijkheden van mensen met TGG zijn 
nagenoeg onmogelijk door de aanwezigheid van de afdeklaag. 
De ecologische en humane risico's kunnen bij normaal gebruik dan ook als 
verwaarloosbaar klein worden beschouwd. Het RIVM zal een verdere uitspraak doen over 
het humane risico. 

Het verspreidingsrisico gaat in op de verspreidingspaden (bijvoorbeeld via het 
grondwater) die aanwezig zijn om opgeloste stoffen naar kwetsbare objecten 
(bijvoorbeeld landbouwgrond of oppervlaktewater, maar ook aanwezige watervoerende 
pakketten) te transporteren. Daarbij spelen meerdere aspecten een rol. In de TGG zijn 
stoffen waargenomen die van oorsprong niet in een bodemmilieu thuishoren. Voor een 
paar stoffen is op enkele locaties de interventiewaarde overschreden. We spreken dan 
van een potentieel verspreidingsrisico. In hoeverre verspreiding optreedt, is mede 
afhankelijk van de uitloogbaarheid van dergelijke stoffen vanuit de TGG en de 
hoeveelheid water dat in contact komt met de TGG. De waargenomen gehaltes in het 
grondwater wijzen tot dusver niet op verspreiding van schadelijke stoffen vanuit de TGG 
naar binnendijks gebied of naar dieper liggende grondlagen onder de dijk. Bovendien zal 
een eventuele verspreiding van dergelijke gemeten gehalten vermoedelijk beperkt blijven 
tot de directe omgeving van de locatie waar de TGG is toegepast. Het onderzoek dat op 
dit moment nog wordt uitgevoerd'zal daarover verder uitsluitsel geven. 

De conceptuele benadering van de verspreiding gaat er, mede door de aanwezigheid van 
het kwelsysteem (zie ook §3.5), vanuit dat de grondwaterstroming beperkt blijft tot het 
eigen zoete of zoute grondwatersysteem van de dijk omdat er geen menging tussen het 
zoete en het zout grondwater optreedt. Indien dat ook daadwerkelijk zo is, dan zal de 
verspreiding via het grondwater van opgeloste stoffen afkomstig van de TGG beperkt zijn. 
Bovendien geven de eerste metingen en het beschikbare kaartmateriaal aan dat onder de 
TGG een kleilaag aanwezig is, die voor weinig uitwisseling tussen TGG en de diepere 
ondergrond zorgt, wat de verspreiding verder beperkt. Deze conceptuele benadering is in 
overeenstemming met de beoordeelde analyses die tot nu toe beschikbaar zijn. 

Bovenstaand zijn voorlopige bevindingen op basis van de resultaten van het onderzoek 
van grond en grondwater van een raai. Gezien deze bevindingen zal Deltares het (nader) 
onderzoek vervolgen en de metingen voortzetten zoals gepland. De resultaten van het 
onderzoek dienen om de locatiespecifieke risico's duidelijker in kaart te brengen. 

Gezien de verwaarloosbare risico's (ecologisch, humaan en verspreiding) van stoffen 
aanwezig in de TGG, zijn onmiddellijke verdere maatregelen op dit moment niet nodig. 
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4 Vervolg van het milieukundig onderzoek 

In de komende maanden vindt verder onderzoek plaats naar het effect van de 
aanwezigheid van stoffen in de TGG op grond en grondwater. Momenteel zijn vier 
monitoringsronden van het grondwater volledig uitgevoerd. In totaal zijn zeven ronden 
voorzien. De laatste monitoringsronde staat gepland in november 2018. 
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Van: 	 .11.1 
Aan: 	 _:_11-1; 	.=.111;11.111111111.111 
Onderwerp: 	RE: ATM/ILT - Vers g ILT (opmerkingen SFJS) / verzoek versnelde behandeling 
Datum: 	dinsdag 24 juli 2018 12:46:53 

Hallo collega's, 
Alvast een eerste reactie op het tekstvoorstel van 	van ATM. 
• Verplaatsen concertasten aanvullende maatregelen van punt 5 naar 6 lijkt mij te billijken. 
•Afzwakken inhoud aanvullende maatregelen door onder 6 het woord bijv. te plaatsen voor 

aanvullende parameters en laboratoriumonderzoeken vind ik problematisch. Zo is het niet 
besproken. ik wil een voorstel voor aanvullende maatregelen zien. Ook de tekst 

alsnog vermelden bij punt 6. 
• Dat maatregelen ten behoeve van het maatschappelijk aspect (betrouwbaarheid TGG) door 

ATM in kader van de zorgplicht worden benoemd is juridisch correct. 
De reactie van ATM op het opvoeren van de zorgplicht door ons heeft een ander doel dan 
waar de LOD op toeziet. We kunnen er voor kiezen om de verwijzing naar de zorgplicht weg 
te laten; of leidt dat tot nadeel voor ons bij de Raad van State? 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 11:38 
Aan: 	 - ILT; 	 -ILT; 	 -ILT; 

- ILT 
CC: 
Onderwerp: FW: ATM/ILT - Verslag ILT (opmerkingen SFJS) / verzoek versnelde behandeling 
Beste 
Nammens 	B.V. (ATM) tref je hieronder (in mijn e-mail van 11 juli jl. aan ILT) de opmerkingen van 
ATM op jullie reactie aan. Graag verneem ik jullie reactie, zodat de bevestiging van de gemaakte 
afspraken definitief kan worden gemaakt. 
Met vriendelijke groet, 

From: 	 - ILT 
Sent: woensdag 18 juli 2018 14:55 
To: 	 - ILT; 
Cc: 
Subject: RE: bevestiging van gisteren gemaakte afspraken en toezending tekstvoorstel last C in 
Word format 
Beste 
Hierbi nog enkele aanpassingen op jouw bevestiging van de gemaakte afspraken. 
Naar ons idee Is hiermee de weergave van de gemaakte afspraken in ons overleg van 10 juli 
compleet. 





Van: 	 ILT 
Aan: 
Onderwerp: 	TAG & ATM FW: asfalt met iegas 
Datum: 	dinsdag 24 juli 2018 15:43:19 
Bijlagen: 	1034~ 

o 
 Info diglk-Foci-via Bodem+ 

Uitgezocht wordt hoeveel TAG door ATM mag worden bijgemengd (max 25% of 50%?) 
Ik heb 	 gevraagd ons op de hoogte te houden. 
roet, 

Van: 	 (WVL) 
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 15:21 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: asfalt met vliegas 
Van: 	 (WVL) 
Verzon en: n a 	juli 2018 11:55 
Aan: 	 (WVL); 
CC: 	 lb. 
On erwerp. 	a alt met vliegas 
Volgens mij komt dat percentage uit het LAP 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 	 @rws,n1>  
Datum: s ag 24 jul. 2018 11:51 AM 
Aan: 	 mwb.  
Kopie: 	 @rws,n1,>, 	 @sikh nl) 

@sikball> 
Onderwerp: FW: asfalt met vliegas 
Beste 
Zou een van u e 	verder kunnen helpen. 

zegt de BRL i s protocol 7510 lets over de maximale hoeveelheid TAG wat mee 
ges ookt mag worden? 
Groeten, 

Van: 	 @omwb.nl]  
Verzon n. ►ns a • 	ju 
Aan: 	 WVL) 
CC: 	 (VVVL) 
On erwe . 	a t met vliegas 
Urgentie: 
Beste 
Ik had met 	 onderstaande mailwisseling over de uitloogproblemen met de TGG 
van ATM. Inmiddels heb ik meer info van de vergunningverlener en toezichthouder van ATM. 

is inmiddels met vakantie. Weet jij iemand die antwoord zou kunnen geven (en niet met 
vakantie is) op onderstaande vraag over het maximum van 25% TAG dat ATM mag meestoken bij 
de reiniging van grond in hun thermische reinigingsinrichting? 	misschien? De vraag 
heeft hier momenteel hoge prioriteit zoals je begrijpt. 
Alvast bedankt voor je reactie. 
Met vriendelijke groet, 
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Van: 
Verzon en: ins a 24 juli 2018 11:01 
Aan: 	 (WVL)' 
Onderwerp. : as met vliegas 

Ik heb inmiddels reactie van de vergunningverlener en de toezichthouder van ATM: de max. 25% 
TAG staat niet in de vergunning en hier wordt dus ook niet op gecontroleerd. Zou zomaar 
kunnen dat ATM dus veel meer dan 25% toevoegt. Kun jij aangeven waar je die 25% vandaan 
hebt? 
Het percentage is in ieder geval heel relevant voor het gehalte ongebluste kalk en sulfaat in TGG 
en daarmee de uitloogproblematiek. 
Alvast bedankt voor je reactie. 
Met vriendeliike groet,  

Van: 	 .nl) 
Verzon en: in 	ju 
Aan: 
Onderwerp: : a alt met vliegas 
Conclusie: de WM-vergunning op eens op orde gebracht worden. 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 	 @omwb nl> 



Van: 
Datum: 1 
Aan: 
CC: 	eo. »n,.  

odbi. > 
On • erwerp: RE: asfalt met v legas 

@rws.nl> 

odbn.n1 
@rws.nl> 

Verzonden: 17 nul. 2018 15:11 
Naar: 	 a rws.nl> 
Cc: 	Do* n til; 	eodbn.n  ; 

@rws.ni>  
Onderwerp: RE: asfalt met vliegas 

Hoi Eg 
Bedankt voor je reactie. Goed om te weten dat ATM max. 25% TAG mag bijmengen. Het 
tonnage TAG dat bij ATM binnenkomt is als ik me goed herinner bijna even groot als het 
tonnage grond. Ik zal intern toch eens navragen of en hoe gecontroleerd wordt dat ATM 
zich aan dit percentage houdt. 
Met de toevoeging van max. 25% TAG blijf je na verbranding inderdaad onder de 20% 
bodemvreemd. Wel zou je dit kunnen beschouwen als het actief bijmengen van 
bodemvreemd materiaal (opvulling 20%-norm). Dit is volgens toelichting art. 34 Bbk niet 
toeuestaan. 

Hoi 
Volgens mij haal je wat door elkaar. 
Ieder asfaltmengsel bevat vliegas in de vorm van een vulstoffractie. Het 
korrelskelet omvat steenslag, zand en vulstof, welke samen met het bindmiddel 
bitumen het asfaltmengsel vormt. Hierbij onderscheiden we 'plant-eigen' (vulstof 
uit eigen rookgasreiniging asfaltcentrale) en fabrieksmatige vulstof obv BRL 9041. 
Deze laatste is meestal afkomstig uit de rookgasreiniging van energiecentrales 
onder de verantwoordelijkheid van de Vliegasunie. Aangezien AEC staat voor 
AfvalEnergieCentrale, is het ook niet vreemd dat men AEC-vliegas een plaatsje 
geeft binnen deze BRL. Weliswaar met een maximum van 25% door de sterk 
afwijkende kwaliteit tov de andere vliegas. 
Maar waarschijnlijk komt er meer AEC-vliegas vrij, dan binnen de 25%-regel nuttig 
toegepast kan worden. Het restant moet dus gestort worden. 



Al begrijp ik wel dat er ook AEC's zijn die hun vliegas afvoeren met hun bodemas. 
Gevolg dat hun opwerking duurder en complexer wordt, met een grotere te storten 
restfractie. Dit is op dit moment onderdeel van de gesprekken met VA vanuit de 
Green Deal AEC-bodemas. 
Dan zand uit TAG. ATM mag maximaal 25% TAG bijvoegen, als bodemvreemd. 
25% is geen 100% en dus gaat die vlieger hier niet op. Daarnaast is 
vliegas/vulstof civieltechnisch geen ophoogzand. 
Ter vergelijking: in maart met een collega bij TAG-reiniging van Reko geweest. Zij 
verbranden wel 100% TAG. Zij maken onderschied in een zandfractie met 
certificaat (zand uit TAG, genaamd Reko-zand) en de grove vulstoffractie, welke 
voldoet aan de zeefkromme voor ophoogzand met individuele partijkeuring 
(genaamd ECO-filler). Hun fijne vulstoffractie zet men met certificaat af als vulstof 
voor asfalt en beton. Zie hier het goede voorbeeld. 
Conclusie: als ATM hun vulstoffractie, afkomstig uit hun rookgasreiniging wil 
afzetten op de markt als 'ophoogzand'. Dan kan dit niet aangemerkt worden als 
"zand uit TAG". Men zal - gelijk Reko voor hun grove vulstoffractie - moeten 
aantonen dat er voldaan wordt aan milieueisen Bbk via een individuele 
partijkeuring. Waarom?: omdat er geen BRL op de markt is, waarvan de reikwijdte 
een dergelijke niet-vormgegeven toepassing regelt en dus altijd partijkeuringen. 
Waarbij men ook zal moeten aantonen dat civieltechnisch aan de zeefkromme 
voor ophoogzand wordt voldaan. 

Gr.  11 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 	 @oinwb.nl> 
Verzonden: 16 u 2018 18:58 
Naar: 	 tw .nl> 
Cc: 

Onderwerp: as a t met v iegas 

@odbn.nl>; 

Hoi 
Ik zag at de BRL 9041 bij de bereiding van asfalt de toepassing van vliegas als vulstof 
toestaat. En kennelijk in flinke hoeveelheden want AEC-vliegas mag tot maximaal 25% 
worden toegevoegd, voor E-vliegas en de andere vliegassen bestaat geen maximum. 
Weet jij hoe lang vliegas al wordt toegevoegd aan asfalt? Ik kom tot deze vraag omdat 
ATM teerhoudend asfalt samen met verontreinigde grond reinigt in hun TRI. Het materiaal 
dat de TRI uitkomt wordt als grond aangemerkt. Het idee hierachter is dat het Bbk zand uit 
TAG aanmerkt als grond. Als TAG echter voor een deel uit vliegas zou bestaan, zal het 
verbrande product voor een groot deel uit vliegas bestaan. Dan kan niet meer worden 
gesproken van grond. 
Daarnaast is de minimum standaard uit het LAP voor AEC-vliegas storten, dit geldt in 
ieder geval al vanaf LAP2, misschien langer. Op dat punt is de BRL dus fout. 
Ik hoor graag hoe jij hier tegenaan kijkt. Alvast bedankt voor je reactie. 
Met vdendelile -oe 



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan strikt persoonlijk en vertrouwelijk 
zijn. Wanneer u niet de geadresseerde bent van dit bericht, verzoeken wij u vriendelijk het bericht met eventuele 
bijlage(n) terug te sturen naar de afzender en kopieën ervan te wissen. De Of4WB is niet aansprakelijk voor 
virussen in dit e-mailbericht of bijlage(n), of voor schade door het onjuist zijn, onvolledig zijn of niet-tijdig 
ontvangen van dit bericht. 



305 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

-IIT 
- TI T; 	 - T; 

RE: ATWILT - Verslag ILT (opmerkingen SHS) / verzoek versnelde behandeling 
woensdag 25 juli 2018 10:01:22 

Hoi 
Ik kan me voorstellen dat je graag ziet dat ATM verplicht is om de aanvullende parameters en 
dergelijk mee te nemen bij de partijkeuring. Dat moet dan wel verplicht zijn op basis van de 
normdocumenten. Wanneer dat namelijk niet zo is wordt het onderdeel van de 
onderhandeling/gesprekken met ATM. Ik zou daarom punt 5 wat strakker stellen: 
1LT laat weten of door een bevoegd toezichthouder schriftelijk bevestigd kan worden dat (i) de 
opgeslagen TGG (circa 1.000.000 ton), welke is gekoeld met waswater, rechtmatig uitgeleverd 
kan worden onder een BRL 1000 productcertificaat (na een nieuwe uitkeuring per partij van 

10.000 ton conform de daarvoor geldende norrndocumenten), en (ii) dat in dat geval sprake is 
van een nieuwe en betrouwbare kwaliteitsverklaring. 
Het is me verder niet helemaal duidelijk op welke zorgplicht ATM doelt. Ik denk dat zij doelen 
op artikel 7 Bbk. Daar is ATM echter niet aan gebonden. In dat kader is het goed om nog even 
scherp te stellen over welke zorgplicht ATM het heeft. Dan kan een goed oordeel worden 
gegeven over deze tekst. 
Verder vind ik het vanuit juridisch oogpunt wel een goede weergave van hetgeen besproken is. 
Groet, 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

ATM/TGG: concept reactie bijlage C ATM. & Afstemming met Bodem+ 
donderdag 26 juli 2018 08:09:17 

Hallo 
Hier onder een concept reactie op het stukje dat ATM heeft ingebracht in kader van 'informeren 
afnemers over onbetrouwbaarheid van geleverde partijen TGG'. Graag jullie reactie. „ir,. . 	; Volgende week donderde ochtend heb ik een afspraak bij Bodem+ aliallii 

gaat over TGG) ipv 	 ). Wil/kun je aanschuiven? 
e vriendelijke groet, 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 09:14 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Stukje bijlage C ATM 

Heleielimooi! Dit geeft mijns inziens geheel weer wat wij bedoelden! Ik kan geen fout woord 
Hoi 

of komma ontdekken! 
l
ai
roet 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 13:08 
Aan: 	 - ILT immon  PlienT.nb 
Onderwerp: RE: Stukje bijlage C ATM 
Hallo 
Hieronder mijn reactie op jouw versie. De knip tussen het puur juridisch en het maatschappelijk 
aspect trek Ik wat meer uit elkaar. 
Ik ben benieuwd naar jouw reactie. 
Groeten, 

WI een tekstvoorstel gedaan om de doelstelling van last C te bereiken (Afnemer informeren 
over onbetrouwbaarheid van geleverde partijen). Hier onder treft u mijn reactie hierop aan. 
Formeel juridisch staat het u vrij om afnemers te informeren in de zin zoals dat door u wordt 
voorgestaan. Met bijgaand schrijven aan de afnemers van TGG vanaf 2011, waarin ik 
toevoegingen heb doorgevoerd, zal ATM tegemoet komen aan last C en kan de ILT deze last 
intrekken nadat de desbetreffende afschriften zijn ontvangen. 
Bezien in de maatschappelijke context betwijfel ik ten zeerste of met deze tekst de 
problematiek wordt weggenomen die u bij de bespreking met de ILT van 10 juli j.l. heeft 
ingebracht, namelijk het wegnemen van de grote onrust in de markt en bij de bevoegde 
gezagen over de kwaliteit van TGG. Deze twijfel wordt versterkt door de zinsnede "zodat de 
afnemers de maatregelen kunnen nemen die zij geraden achten". 
Van de zijde van de ILT is bij de bespreking van 10 juli aangegeven dat de geschetste onrust 
niet direct wordt veroorzaakt door de wijze waarop de TGG wordt gereinigd (waar de lopende 
procedure betrekking op heeft), maar vooral door de problemen met en eigenschappen van de 
toegepaste TGG op diverse recente locaties. Door geen melding te maken van mogelijke 
problemen met uitloging van zware metalen, verhoogde gehalten aan benzeen en andere 
vluchtige aromaten en de mogelijke aanwezigheid van Gen-X zal het bericht aan de afnemers 
en de intrekking van de lasten door de ILT het wantrouwen in de TGG niet wegnemen. Zoals wij 
10 juli concludeerden zijn aanvullende maatregelen nodig om het vertrouwen van overheden en 
marktpartijen in TGG te herstellen. Door in de door u voorgestane tekst te volstaan met een 
verwijzing naar maatregelen die afnemers 'geraden achten' zonder dat er een concrete 
oplossing wordt geboden op basis van de aanvullende maatregelen waar wij nog 
overeenstemming moeten bereiken, zal naar mijn verwachting verder voeding worden gegeven 
aan de onrust welke ATM juist wil wegnemen. 
Samenvattend stel ik vast dat de ILT formeel juridisch geen belemmering ziet dat ATM 
bijgevoegde brief aan afnemers verzendt. Vanuit maatschappelijk perspectief is het eerder 
gepast om voorafgaand aan een schrijven aan afnemers overeenstemming te bereiken over 
aanvullende maatregelen vanwege ATM om het vertrouwen van overheden en marktpartijen in 
TGG te herstellen. 
Tenslotte wil ik ingaan op de passage "om de afnemers op dit moment te informeren over deze 
discussie". De formulering cle afnemers lijkt te impliceren dat alle afnemers van door ATM 
geproduceerd TGG worden geïnformeerd. De door ATM gehanteerde woordkeuze heeft wat 



betreft de ILT de voorkeur. Het brengt het traceren van toepassingslocaties een stap dichter bij, 
op basis hiervan kunnen bevoegde gezagen waar de TGG is toegepast in staat worden gesteld 
om hun handelingsperspectief nader te bepalen. 

Van: 	 -ILT 

Verzonden: maandag 23 juli 2018 09:01 

Aan: 	 - ILT 111~11@ilent.nl>  
Onderwerp: Stukje bijlage C ATM 
Hoi 
Ik stelvoor dat het juridisch afgewogen stukje van 	wordt begeleid met een 
begeleidend schrijven. Hieronder een eerste concep . 	e 	e boodschap er wellicht (te) hard 
en duidelijk in gezet. 
Met bijgaand schrijven aan de afnemers van TGG vanaf 2011 zal ATM tegemoet komen aan last 
C en kan de ILT deze last intrekken. 
In onze bespreking van 10 juli jl. heeft u aangegeven dat in de markt er veel onrust is over de 
kwaliteit van de TGG. Van de zijde van de ILT is duidelijk gemaakt dat deze onrust niet direct 
wordt veroorzaakt door de wijze waarop de TGG wordt gereinigd (waar de lopende procedure 
betrekking op heeft), maar vooral door de problemen met en eigenschappen van de toegepaste 
TGG op diverse recente locaties. 
Door geen melding te maken van mogelijke problemen met uitloging van zware metalen, 
verhoogde gehalten aan Benzeen en andere vluchtige aromaten en de mogelijke aanwezigheid 
van Gen X zal het bericht aan de afnemers en de intrekking van de lasten door de ILT het 
wantrouwen in de TGG niet wegnemen. Het niet benoemen van de werkelijke problemen met de 
kwaliteit van de TGG zal naar de mening van de ILT niet alleen het wantrouwen in het product 
juist vergroten, maar ook het vertrouwen in ATM en de ILT (verder) schaden. 
Hoewel met bijgaande tekst (formeel juridisch) wordt voldaan aan last C. is het aan te bevelen 
de werkelijk geconstateerde problemen te benoemen. 
Met vriendelijke groet, 
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Van: 

M W123  

Aan: 	 ..:_iLl 
Cc: 
Onderwerp: 	Inventarisatielijst van RWS-werken waarin TGG zou zijn toegepast 
Datum: 	donderdag 26 juli 2018 15:55:26 
Bijlagen: 	gulage 1 Overzicht RWS projecten waarin TGG toegepast v24071840 

Beste 
Naar aan e ing van ons telefoongesprek vanmiddag, stuur ik je ter info de voorlopige 
inventarisatielijst van RWS-werken waarin TGG zou zijn toegepast. De lijst bevat nog veel witte 
vlekken en vormt het startpunt voor het inventariserend onderzoek door Tauw in opdracht van 
RWS. 
Meat- tirinnr10111L,e. rtrrack 



Onderwerp: ziek 
Ho 

ie neemt je dossier over TGG waar? 
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Van: 
Aan: 	 -r-ESS.; 
Cc: 	 - T; 
Onderwerp: 	Strategie TGG J  AN 
Datum: 	donderdag 26 juli 2018 13:20:53 
Bijlagen: 	ISGIQB5111k2 

- DJ; 

Bestel., 
Ik begreep dat 	 je geïnformeerd heeft over de strategie die we als ILT richting 
ATM willen volgen 	age = ern). 
ATM heeft richting ILT aangegeven aanvullende maatregelen te willen nemen om het 
vertrouwen In TGG te vergroten. Hun probleem is de afzet van 1.000.000 ton TGG die bij ATM 
ligt opgeslagen 
Puur juridisch zijn de mogelijkheden van de ILT (op basis van een last onder dwangsom) 
beperkt. Vanuit het maatschappelijk belang bezien willen we als ILT een aantal aanvullende 
zaken initiëren. ATM lijkt daar in mee te willen gaan. 
Donderdag 2 augustus is een verkennend gesprek over de te volgen richting met 

van Bodem+. Wat denk je er van om dan ook al aan te schuiven, dan 
unnen we de problematiek IenW breed aanvliegen. 

Met vriendelijke groet, 

Mam 	 - ILT  
Verzonden: donderdag 26 juli 2018 09:34  

Aan: 	 - BSK  
- ILT 

Onderwerp: RE: ziek  

Ik hou mijn mail wel e•e rn ti• b , 
in mijn afwezigheid is 	 ook aanspreekbaar.  
Verder hebben wij volgenre wee een overleg met Bodemplus over de problematiek rond de  
TGG. Wij worden immers steeds meer bevraagd door verontruste omgevingsdiensten over hoe 
om te gaan met de TGG.  
Bijgaand een overzicht van hoe wij het probleem aan denken te pakken. Het geeft beknopt 
weer waar de problemen liggen en hoe wij dat willen tackelen.  
Ik kan mij voorstellen dat het goed is om jullie acties en die van ons. samen met Bodemplus af 
te stemmen.  
Me roet. roet.  

Van: 	 - BSK  

Verzonden: woensdag 25 juli 2018 13:10 
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Van: 
Aan: 	 ILT 
Cc: 	 _zal; 
Onderwerp: 	RE: Lijst toepassingslocaties van thermisch gereinigde grond van ATM 
Datum: 	vrijdag 27 juli 2018 08:09:13 
Bijlagen: 	jrnage001joa  

Beste 
Wij best een niet over een dergelijke lijst. 
Wij doen onderzoek naar een zeer beperkt aantal toepassingslocaties. Dit zijn de locaties die 
volop media aandacht hebben gekregen. 
Er bestaat bij ons dan ook strafrechtelijk geen behoefte om over zo'n lijst te beschikken. 
Mochten wij wel de beschikking hebben gehad over een dergelijke lijst, dan zou het niet 
eenvoudig zijn geweest om deze vanuit het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te stellen. 
Het toepassen van bestuurlijke bevoegdheden in deze lijkt mij eenvoudiger. 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 26 juli 2018 15:13 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
	

ILT ; 	 - ILT 
Onderwerp: Lijst toepassingslocaties van thermisch gereinigde grond van ATM 
Beste 
Vanmi, had ik een collega van Rijkswaterstaat 1 	) aan de telefoon. Rijkswaterstaat 
is in opdracht van de Staatssecretaris druk doende a e oepassingslocaties van thermisch 
gereinigde grond afkomstig van ATM (TGG) te inventariseren. 
Wij hebben als ILT dezelfde vraag gekregen, maar dan vooral gericht op alle andere 
toepassin • slocaties. 
Nou blijkt 	(privé) contacten te hebben met 	 van Martens en Van 
Oord. 
Hij had vernomen dat 	 een lijst met alle toepassinglocaties naar de ILT heeft 
gezonden, waar TGG oneer ce icaa van Martens en Van Oord is gebruikt. Ik ken die lijst niet, 
maar dacht uiteraard meteen aan jullie. 

blijkt nu 4 weken op vakantie te zijn (volgens 	van RWS). 
oe an oo , ie zou zowel RWS als de ILT helpen om de vraag van •e aatssecretaris te 

beantwoorden als wij beschikking krijgen over deze lijst. Pogingen van zowel RWS als ons om 
uit het meldpunt Bodemkwaliteit en het LMA tot een sluitend overzicht te komen hebben 
(absoluut) geen volledig overzicht opgeleverd. 
Valt er met jullie te praten over het toezenden van deze lijst? 
Met vriendelijke groet, 





n a 	ju 
RVR 
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Van: 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 JLT 
Onderwerp: 	RE: Lijst toepassingslocaties van thermisch gereinigde grond van ATM 
Datum: 	 maandag 30 juli 2018 08:27:48 
Bijlagen: 	 jrnage001 ipg  

Beste 	, 
Bedan!!!Ir je terugkoppeling. Dit geeft voor ons ook weer duidelijkheid. 
Overigens merk ik op dat mijn contacten met 	 niet privé maar ambtshalve 
zijn. Rijkswaterstaat denkt met de brancheorgan sa les ouwend Nederland en de Vereniging 
van Waterbouwers na over hoe we de risico's m.b.t. bodem en grondverzet in relatie tot de 
uitvoering van onze werken in een zo vroe• mo•eli'k stadium beter kunnen delen en verdelen. 
Via de Vereniging van Waterbouwers doet 	 mee in dit project en kwam tijdens 
een een-o•-een 'esprek tijdens een koffiepauze e 	ossier aan de orde. Namens ILT is 

betrokken bij voornoemd project. 
roet 

Van: 
Verzon en: 
Aan: 
CC: 
On erwerp. 
Beste 

- ILT 
oepassingsiocaties van thermisch gereinigde grond van ATM 

Moge 	hebe ver ist. In ieder geval is bij de ILT geen lijst van toepassingslocaties bekend 
die door 	 van Martens en Van Oord naar ons toegezonden zou zijn. 

 

Met vrien e g e groe , 

11111.11r1  
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: Lijst toepassingslocaties van thermisch gereinigde grond van ATM 
Datum: 	maandag 30 juli 2018 08:35:22 
Bijlagen: 	imacie001.1pq 

Hoi 

Ik ken de lijst niet maar ik ben ook niet betrokken bij de ATM zaak. 

Gr 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 - ILT 
Datum: maandag 30 Jul. 2018 8:31 AM 
Aan: 	 - ILT 
Kopie: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: Lijst toepassingslocaties van thermisch gereinigde grond van ATM 

HAM, 
Volgens 	van RWS heeft 

	 een lijst met toepassingslocaties van thermisch gereinigde grond, 

afkomstig van ATM naar de ILT gestuurd. Mij is daar niets van bekend, ook de IOD niet. 

Voor de zekerheid; heb jij wellicht zo'n lijst ontvangen? 

Groetjes, 



Verslag audit 

BRL SIKB 7500, versie 4.0 
17-04-2014 incl. wijzigingsblad 
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2.6 	Afvoer van residuen van bewerking 

2.7 	Output 

3 	Eisen te stellen aan het 
kwaliteitssysteem 

3.1 	(Interne) Functiescheiding 

3.2 	Basis zorgsysteem 

3.3 	Borging eisen uit de BRL 

3.4 	Procedures en werkinstructies 

3.5 	Organisatie en personeel 

ATM 8.V. handelend onder de naam A.T.M. 

+ N N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

De fijne fractie uit de grond wordt teruggevoerd 
omdat dit materiaal ook uit de grond afkomstig 
is en reeds is vastgesteld dat het gemiddelde 
gehalte aan metaal al aan de eisen voldoet. 
Waswater van de gaswasser wordt gebruikt 

X 	 voor de noodzakelijke koeling van de grond. 
A18-1: In verband met de verminderde 
afzetmogelijkheden agv gehalte anionen is 
ATM sinds eind 2016 bezig haar proces verder 
te optimaliseren (o.a. zuiveringsinstallatie 
waswater) 
Grond wordt gereinigd tot klasse Industrie, 
daarnaast wordt een beperkte hoeveelheid 

X 	 grond gereinigd tot een te immobiliseren 
product. 
A18-1: Ongewijzigd. 

Tussen de vooracceptatie en eind-acceptatie 
vindt strakke functiescheiding plaats. 
A18-1: ongewijzigd sinds voorgaande audits. 
ATM is NEN-EN-ISO 14001:2015 
gecertificeerd. Ingezien certificaat afgegeven 
door BSI, certificaat nummer EMS 497232, 
geldig tot 03-01-2020. 
Opgenomen in het KAM-systeem. 
De kruisverwijzingen liggen vast in het 
compliance-systeem van RDMG en Approve: 
Al 8-1: Ongewijzigd. 
Het KAM systeem voorziet in uitgebreide werk-
en veiligheidsinstructies. Een geldig uittreksel 
van de KvK is ingezien, zie hiervoor de 
bijzonderheden. 
A18-1: Ongewijzigd. Zie bedrijfsgegeven voor 
het uittreksel van de KvK. 
Niet beoordeeld aangezien geen wijzigingen in 

X 
	

de bestaande organisatie relevant voor deze 
BRL geldt. 

X 

X 

3.6 	Vakbekwaamheid 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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Van: 	 - FE T 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: E-mailen - RvS Afdeling Bestuursrecht inzake beroep procedure ATM BVSS IenM dwangsom 

2018056211A1-3.pdf 
Datum: 	dinsdag 28 augustus 2018 11:25:06 
Bijlagen: 	image001.pra 

Pardon..bij het beroepschrift zijn de bijlagen NIET allemaal digitaal opgeslagen. 
Mo vrionrickliitect rtmiztart 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: Cpt nota stas: Risico"s door stagnerende afzetmarkt Thermisch Gereinigde Grond 
Datum: 	donderdag 30 augustus 2018 08:34:44 
Bijlagen: 	Risico s door stagnerende afzetmarkt Thermisch Gereinigde Grond  

Hoi 
Zie er mijnaanvullingen en enige gedachtenspinsels in de kantlijn. 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 15:43 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT ; 	 - ILT ; 

- 1LT ; 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: Cpt nota stas: Risico's door stagnerende afzetmarkt Thermisch Gereinigde Grond 
Urgentie: Hoog 
Beste collega's, 
Hierbij de eerste versie van de nota over de risico's rondom de stagnatie van de afzetmarkt 
TGG. 
Opmerkingen, suggesties zijn welkom! 
Ik wil de nota graag voor mijn vakantie (vanaf 5 sept.) wegsturen, dus als het kan graag deze 
week reactie. 
Alvast veel dank. 
Groeten,  Es 

- ILT 



gere ermisc 

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

rE: 	ermisch gereinigde grond 
woensdag 5 september 2018 17:15:00 
jrnaue003.gif 

irnalle005j02  
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Hol 
Dan voor dit signaal! 
Ik kan mij voorstellen dat wij dit als bodemsignaal beschouwen en als zodanig op gaan pakken. 
Daar hoort uiteraard een eerste fase van onderzoek bij op basis waarvan wij bekijken of wij op 
moeten gaan treden. Veel van dit signaal zit in de verantwoordelijkheid van het lokale bevoegde 
gezag. Als dit bevoegde gezag de melding heeft geaccepteerd, dan wordt het al minder 
opportuun voor ons om op te treden. In dit geval lijkt het mij zeker de moeite waard, gezien de 
hele discussie met en rond ATM, om hier verder onderzoek naar te doen. Ik zal het intern 
bespreken. 
Groet, 

Van: 	 - BSK 
Verzonden: woensdag 5 september 2018 11:32 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: thermisch gereinigde grond 
Ter informatie! 
Of te wel gaan jullie onderzoek doen en handhaven op artikel ..BBK verstrekken van informatie? 
Of ? 
Ik ben benieuwd! 
Kan ik er nog iets in betekenen lila 
Van:~ (WVL)1111~1@rws.nl>  
Verzonden: woensdag 5 september 2018 09:46 
Aan: 	 - BSK  111~Pminienm.nb 
Onderwerp: FW: thermisch gereinigde grond 
Ti 220000 ton met oude rommel 
Heb de melding ook doorgezonden naar ILT 
Ben echt wel klaar met ATM 
Van: 
Verz 
Aan: 
CC: 
Onder=
Beste 
Zoals oegezegd gisteren telefonisch nog de punten op de mail 
Onder generiek beleid is een functiekaart allen onvoldoende. De kwaliteit van de ontvangende 
bodem dient gelijk of beter te zijn. Een gemeente kan deze keus zonder onderbouwing en 
gegevens niet zomaar maken. 
Dit kan dus alleen onder gebiedsspecifiek beleid ,met nota bodembeheer ( inspraak) 
,onderliggende gegevens en een risicobeoordeling. 
De partijen TGG ? Er staat dat deze niet worden gesplitst echter er ligt al een partij deels elders 
'? 
Bij de grondbewijzen zit een waarschuwing, contact vermijden , geen contact met grondwater 
oppervlakte water etc. verstuiven tegengaan. Hoe gaat dit worden ingevuld ? 
Er zitten partijen tussen met GenX en PFAS, hier is in Zeeland geen beleid voor. 
Er zitten partijen tussen waar een heranalyse voor aromaten is gedaan , die dubieus zijn , dit 
daar de pH ineens twee eenheden lager is bij de heranalyse. 
Aromaten en hch en drins horen niet thuis in gereinigde grond. Dit duid erop dat het 
reinigingsproces niet goed is uitgevoerd. trichloorbenzeen komt ook verhoogd voor , maar daar 
zijn bij de aanvullende gegevens geen info over verstrekt .Evenals fenol en cresol . 
De aanvullende gegevens semikwantitatief GenX en PFAS zijn onvoldoende om uitsluitsel te 
geven.( 1 potje )Naak zijn de anionen ook indicatief bemonsterd . 
TGG heeft een hoge mate van uitloging voor en aantal metalen ,dit is bekend bij ATM .Lijkt mij 
een overtreding artikel 16 ,daar ze geen aanvullende info vertrekken over de uitloging. 
TGG bevat zeer onnatuurlijk hoge concentraties .Bromide zitten partij tussen van 350 mg/kg. 

(WVL) 
en: woensda• 5 september 2018 9:38 

igde grond 



En boven de 1000 aan sulfaat etc. 
Hoe wordt de zorgplicht ingevuld ?richting grondwater en oppervlaktewater? Risico op 
grondwater vervuiling en oppervlaktewater vervuiling is zeer hoog. 
Er is een verdrag Nederland /België waarin is afgesproken de zoutgehalten ten In het kanaal 
Sas van Gent ( zwak zoet brak ) terug te dringen . 
Advies is deze melding niet te accepteren zonder de juiste invulling Bbk en Wbb. 
Mvg 
Van: 	 (ffirud-zeeland.nij 
Verzo i • 	g se 	11:50 
Aan:~ (WVL) 
Ondervee 	. hermisch reinigde grond 

, Beste 
I 	am deze mail van mijn collega.. tegen. En nu doet de situatie zich voor dat 
Beelen weer een melding doet voor toepassen TGG van ATM (zie bijlage). En 
is tot maandag (start toepassen na 5 werkdagen) op vakantie. En ik vertrek a.s. 
donderdag, goeie timing van Beelen... 
Of het helemaal klopt, dat er mag worden opgehoogd met klasse industrie, heb ik al 
even nagevraagd bij de Gemeente. Ik ben namelijk van gedachte dat de kwaliteit en 
niet de functie van het perceel bepalend is voor wat er mag worden toegepast (als de 
grond van buiten het beheersgebied komt). 
Het weigeren van het zand van ATM vind ik nogal gewaagd, dan vind ik dat het 
certificaat ongeldig zou moeten worden gemaakt.... Of zie ik dat verkeerd? Met de 
aanvullende analyses zou je kunnen voldoen aan de zorgplicht, het is dan niet conform 
AP04 maar het gaat ook niet om een genormeerde parameters in BBK (voor grond). 
ik zou graag van gedacht wisselen hierover en ben vandaag tot 14:45 en evt na 16:00 
nog even bereikbaar op onderstaan nummer. Ook morgen ben ik nog van ca.8 tot 
16/17u bereikbaar. 
Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 07:45 
Aan: 	 (rud-zeeland.nl>; 

Prud-zeeland.nk 
Orud-zeeland.nk 

Prud-zeeiand.ni> 
Onderwerp: FW: thermisch gereinigde grond 
Hoi, 
Hieronder reactie n.a.v. het opsturen van gegevens m.b.t. thermisch gereinigde grond bij Beelen. 
Ik neem vrijdag nog contact met haar op. 
Groetjes, 



Van: 	 (WVL) mail 	(~rws.nlj 
Verzonden: dinsdag 3 juli 2018 22:41 
Aan: 	 Or-  d-zeeland.ni> 
Onderwerp: RE: thermisch gereinigde grond 
Beste 
Ben aallieluzzel met de aanvullende info . 
Vrijdag even bellen ? 
Heb veel vragenen dus graag even afstemming 
Gelet op certificaat en grondbewijs en nieuwe leverancier en bewijs dat de partijen dezelfde 
zijn?? Van ATM kering naar Eemshaven en weer terug ? 
De analyses anionen gelet op de monsters heb ik ook vragen over . sluit niet echt aan op AP04 
keuring 1 kg in plaats van twee emmers van 10kg? 
Net als de kwantitatieve analyses GenCX en Pfos Potjes??en geen kwalitatieve analyses ? en 
geen emmers van 10 kg? 
Nu kortom ik vertrouw het nog niet en ik heb ook vragen hoe de toepassing aldaar nu plaats 
gaat vinden .Gelet op de anionen ,de hoge pH en GBT is niet toegestaan etc etc 
Ti DCMR heeft op hun website neergezet dat ze voorlopig geen TGG meer accepteren irt 
uitloging 
https://www.dcmrmlinieuwsberichten/2018/06/meldingen-thermisch-gereinigde-grond- 
voort 	-niet-geaccepteerd html  
mvg 
Van: 	 ud-zee and.nl] 
Verzon e : maan ag ju 
Aan: 	(WVL) 
Onderwerp: 	gereinigde grond 
BesteEE, 
ER wordt thermisch gereinigde grond naar Westdorpe gebracht. Nog niet voor de toepassing als 
industriegrond maar alvast de gegevens. Er zijn aanvullende parameters geanalyseerd. De 
gegevens zijn via We transfer gestuurd. 
Kan je er naar kijken? 
Met vriendelijke groet, 



iLI 

- ILT 

- ILT 
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Van: 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: 	RE: graag reactie concept verweer 
Datum: 	 donderdag 6 september 2018 14:19:00 
Bijlagen: 	~BUDO 

Hoi 
Dan voordeze uitstekende bemiddeling! 
diroet 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: donderdag 6 september 2018 14:05 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 -ILT 
CC: 	 -ILT 
Onderwerp: RE: graag reactie concept verweer 
Ha 
Ik he• net me 	gesproken over de uitkomst van ons overleg met ATM van afgelopen 
maandag. Nu het er uit ziet dat we er uit gaan komen (kort samengevat: ATM gaat aan de 
lasten 1 en 2 voldoen en wij gaan daarop de LOD intrekken omdat dat de belangrijkste lasten 
zijn. Last C laten we, nu alles genoegzaam bekend is in de markt, maar voor wat het Is) kunnen 
we de RvS meedelen dat we vergaand in gesprek zijn met ATM. En dat we naar verwachting er 
uit gaan komen. Uitstel van het verweer in afwachting van de afloop van ons overleg met ATM 
is daarmee raadzaam. 

Me gaat hierover een brief opstellen voor de RvS en legt deze nog aan ons voor. 
hoeven dus niet te reageren op het verweerschrift. 

Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 6 september 2018 13:18 
Aan: 	 - ILT 

CC: 	 - ILT 
Onderwerp: graag reactie concept verweer 
Urgentie: Hoog 
Hallo 
Wanneer !!!!!!! jullie eventuele opmerkingen ? 
Maandag is al 10 september, de datum die de ABRvS in uitstel heeft verleend. 
Mot wrigartrialtittch nrnatean 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	Monitoren TGG en signaal verwerking thermisch te reinigen grond 
Datum: 	 donderdag 6 september 2018 14:50:00 

Hoi 
Ik heb zojuist metaal nog eens doorgesproken hoe dit varkentje te wassen en we 

) kwamen op et volgende voorstel; 
PMPlap naar de omgevingsdiensten; 
Als gevolg van sterk verminderde afzet van thermisch gereinigde grond en TAG is de 
reinigingscapaciteit bij de thermische reinigers tijdelijk sterk verminderd. 
Als gevolg hiervan doen zich effecten voor van voorraadvorming van thermisch te reinigen 
grond en TAG. 
Negatieve effecten die de verminderde verwerkingscapaciteit met zich meebrengt zijn onder 
meer; 

- De maximale opslagcapaciteit bij erkende verwerkers kan worden overschreden, 
- De te reinigen grond wordt op terreinen zonder de benodigde beschermende 

voorzieningen, 
- De lopende of nog uit te voeren saneringen kunnen vertraging oplopen, 
- De druk om de verontreinigde grond op enigerlei wijze weg te mengen wordt groter. 

De ILT beveelt de toezichthouders aan alert te zijn op deze ontwikkelingen. 
Verder verzoekt de ILT om bij saneringen en evaluatie van saneringen alert te zijn op tijdige en 
juiste melding aan het LMA via Amice. 
We hebben zicht op de grootste voorraden van thermisch gereinigde grond. Dit zicht krijgen wij 
na ons rondje langs de thermische reinigers nog beter. 
Deze bekende bergen kunnen wij regelmatig met drones inmeten op (grote) veranderingen. 
Met informatie vanuit het LMA en het meldpunt Bodemkwaliteit kunnen wij in de gaten houden 
wat met die bergen gebeurt. 
Verder is Bodemplus voor ons ook een grote informatiebron voor de wegen die TGG dreigt te 
nemen; zowel bij mij als bij® als bij DCMR wordt tot nu toe steeds aan de bel getrokken als er 
weer een "creatieve oplossing" door—en consorten is verzonnen. 
Zo kunnen wij eventuele ongewenste toepassingen voor zijn en ook die stroom in de gaten 
houden. 
Dit betekent dat voor ID lab de volgende zaken van belang zijn; 
Via LMA de stromen te reinigen grond en TAG in de gaten houden, er van uitgaande dat de 
omgevingsdiensten zorgen voor verbeterde registratie, 
TGG via LMA en meldpunt Bodemkwaliteit en monitoring van de grote bergen in de gaten 
houden, 
Alle voorgenomen meldingen die bijl., DCMR e bij mij binnenkomen vastleggen/monitoren. 
Voor vragen vanuit omgevingsdiensten lijkt het ons handig om als eerste aanspreekpunt 
Bodemplus in te schakelen, 
Voor signalen van misstanden lijkt het handig om in het bericht een linkje naar de 
bodemsignalen op te nemen. Met name als het gaat om ongewenste gedragingen als 
wegmengen waar wij bevoegd gezag voor zijn. 
Lijkt jou dit — grofmazig — een goede aanpak? 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Jansen 
donderdag 6 september 2018 09:22:00 

- ILT 

- ILT -ILT 
- ILT - ILT 
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Hoi 111
1
, 

Formee gezien qua reinigingsproces heb je helemaal gelijk dat wij een juridische procedure 
zouden moeten overwegen; ook hier wordt waswater gebruikt om het gereinigde TAG te koelen. 
Gebrek aan juridische capaciteit zou toch geen reden moeten zijn om van een procedure af te 
zien voor zoiets principieels. 
Echter, vooralsnog hebben wij milieu hygiënisch gezien geen aanleiding om een procedure bij 
Jansen te starten. Er wordt alleen TAG gereinigd, het reinigingsproces Is geheel anders en het 
gereinigde TAG wordt als bouwstoffen afgezet. 
In een reactie van Jansen op het signaal dat de OMWB naar ons heeft gedaan hebben ze al 
aangegeven dat wij als ILT een (procedurele) stok hebben gezocht om ATM mee te slaan, 
terwijl de echte problemen voortkomen uit de stoffen die ATM inneemt, de stoffen die ze 
toevoegen, het reinigingsproces etc. etc. Ons wordt verweten door Jansen dat wij het echte 
probleem van ATM niet aanpakken. Je begrijpt dat ik behoorlijk mee kan gaan in die redenatie. 
Kortom, wat mij betreft is er op dit moment geen aanleiding voor een procedure tegen Jansen. 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 6 september 2018 08:48 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: Jansen 
Hol 
Nu ju ie t:n -o <ken zijn bij Jansen is het goed om onderstaand bericht even te lezen. Ik 
vraag me af of het strategisch handig om is om nog meer procedures te starten tegen dit 
bedrijf. Goed om met de collega's van afval te overleggen. Nieuwe procedures gaan zonder 
twijfel tot meer rechtszaken leiden. 
Groet, 
EI 
Van: 
Verzonden: woensdag 5 september 2018 17:32 
Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

- ILT 
ILT 	 -ILT 

- ILT 	 - ILT 
- ILT 

- ILT 
- ILT 	 - ILT 
■ - ILT 	 -ILT 

- ILT 
Onderwerp: TK AfvalOnline - Opnieuw respijt in zaak over import beeldbuizen 
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Categorie: iurisprudentie  Gepubliceerd: 04 september 2018 

Opnieuw respijt in zaak over import beeldbuizen 
In afwachting van de bodemprocedure heeft de Raad van State voor de tweede maal een 
voorlopige voorziening getroffen, waarmee een bedrijf uit Son oude beeldbuizen mag blijven 
importeren om deze te verwerken in betonproducten. 

Het gaat om een bedrijf in Brabant dat afgedankte beeldbuizen importeert en het bewerkte beeldbuisglas 
verwerkt in betonproducten. Daar heeft het al ruim acht jaar een vergunning voor. In januari besloot de 
staatssecretaris echter de kennisgevingen voor de import in te trekken, omdat het bedrijf zich niet aan de 
vergunning zou houden. Het bewerkte beeldbuisglas zou namelijk gevaarlijk afval zijn. Het bevat lood, dat 
eerst uit het glas verwijderd moet worden, voor het in beton verwerkt mag worden, aldus het standpunt 
van de staatssecretaris. Daar was het bedrijf het niet mee eens en maakte bezwaar. Terwijl de 
staatssecretaris zich over het bezwaar boog, stapte het bedrijf naar de voorzieningenrechter met de vraag 
om een voorlopige voorziening, zodat het de activiteiten in de tussentijd voort kon zetten. De 
voorzieningenrechter besloot  in die zaak dat er een voorlopige voorziening kwam, tot er een besluit op 
bezwaar zou zijn. 
Bezwaar ongegrond 
En nu is die zaak eigenlijk dunnetjes overgedaan. Want afgelopen juni kwam dat besluit er dan: de 
staatssecretaris verklaarde het bezwaar van het bedrijf tegen het intrekken van de kennisgevingen 
ongegrond. Hier heeft het bedrijf vervolgens beroep tegen ingesteld, en opnieuw aan de Raad van State 
gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen zolang er geen definitief uitsluitsel is in de zaak. 
Geen spoedeisend belang 
En weer heeft de Raad van Statie besloten  de voorlopige voorziening toe te kennen. Ook ditmaal 
twijfelt de rechter eraan of de staatssecretaris bevoegd was de kennisgevingen in te trekken. Zo bestaat 
onduidelijkheid over het loodgehalte in het bewerkte glas, en is de omgevingsvergunning van het bedrijf 
nog steeds geldig, ondanks een procedure om deze in te trekken. Hoewel de rechter aangeeft oog te hebben 
voor het zwaarwegend milieubelang dat de staatssecretaris met het intrekken van de kennisgevingen wil 
dienen, meent hij dat dit niet zo spoedeisend is dat het niet een oordeel in de bodemzaak kan afwachten. 
Daarbij wijst hij er opnieuw op dat de huidige wijze van verwerking al 8 jaar zo is, en dat de 
kennisgevingen bovendien nog maar een beperkte duur geldig zijn. De beeldbuizen mogen voorlopig dus 
gewoon blijven komen. 
Meer informatie: 
» RvS uitspraak voorlopige voorziening beeldbuisimport 
» Uitspraak RvS inzake intrekken kennisgevingen beeldbuizen  
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

- ILT 
- ILT 

- ILT; 	 - ILT 
Concept beantwoording vragen van ATM (002) 
woensdag 12 september 2018 15:55:00 
Concept beantwoording vragen van ATM (002).docx 

Hoi 
Naast e aanpassingen op de door ATM toegezonden actiepunten een concept-beantwoording 
van de vragen van ATM. 
Kunnen jullie hier nog eens goed naar kijken? 
Groet, 
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1. de bevoegde toezichthouder binnen ILT bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ATM 
dat: 

(i) het gebruik van water uit het Hollands Diep om TGG te koelen in lijn is met de 
normdocumenten, meer specifiek SIKB protocol 7510; 

Antwoord: 
Ja, het gebruik van water uit het Hollandsch Diep om TGG te koelen is in lijn met SIKB 
protocol 7510. 
De last met betrekking tot het stoppen van het gebruik van het waswater afkomstig 
vanuit de rookgasreiniging vindt zijn oorsprong in SIKB protocol 7510 (paragraaf 
6.8.1), waarin is aangegeven dat de procesmatige reiniging van grond, baggerspecie 
en andere —tot grond reinigbare- korrelvormige materialen leidt, afhankelijk van de 
toegepaste reinigingstechniek, tot een aantal specifiek benoemde eind- en 
restproducten. Deze eind en restproducten moeten gescheiden worden, 
opgevangen. Water uit het Hollands Diep kan niet worden gezien als een van de 
genoemde restproducten nu dit water niet vrijkomt vanuit het 
rookgasreinigingsproces. In die zin is er geen sprake (meer) van het overtreden van 
de last. 
Het gebruik van het water uit het Hollandsch Diep als koelwater kan beschouwd 
worden als hulpstof. Uiteraard gelden daar de gebruikelijke voorwaarden voor 
hulpstoffen voor die in het Protocol zijn opgenomen. 

(ii) de door ATM voorgestelde werkwijze, waarbij zij het waswater afvangt, reinigt en 
hergebruikt binnen de inrichting, zonder dat tussentijdse opslag plaatsvindt (e.e.a. 
zoals beschreven in de overlegde documentatie m.b.t. de proefneming) in lijn is met 
§ 6.8.1 van SIKB protocol 7510, en meer specifiek niet in strijd komt met de 
verplichting tot gescheiden opvang en opslag naar bestemming van specifieke eind-
en restproducten; 

Antwoord: 
Ja dit is in lijn met SIKB protocol 7510. 
De verplichting tot gescheiden opvang en opslag naar bestemming is op grond van 
SIKB protocol 7510 voor rookgasreinigingsresidu (in casu het waswater van de 
rookgasreiniging) verplicht op grond van paragraaf 6.8.1. Het protocol moet zo 
worden geïnterpreteerd dat de hoofdregel primair regelt dat de genoemde soorten 
eind- en restproducten gescheiden worden opgevangen. Aansluitend vindt opslag 
plaats naar aard van de bestemming. Wanneer direct wordt afgevoerd zonder 
tussentijdse opslag is dit in lijn met de hoofdregel en ontstaat geen strijd met het 
protocol. 

(iii) ATM voldoet aan last A wanneer zij de werkwijze genoemd onder (i) en (ii) volgt; 

Antwoord:  
Uit de beantwoording van de vragen (i) en (ii) volgt direct dat aan last A wordt 
voldaan als de daarin weergegeven werkwijze wordt gevolgd. 

(iv) De opgeslagen TGG (circa 1.000.000 ton inclusief de partijen TGG van ATM die 
elders opgeslagen liggen zoals bij Theo Pouw in de Eemshaven (+/- 200.000 ton) en 
bij Beelen in Terneuzen (+/- 200.000 ton) ), welke is gekoeld met waswater, 
rechtmatig uitgeleverd kan worden onder BRL 1000 partijkeuringen (na een nieuwe 



uitkeuring per partij van maximaal 10.000 ton conform de daarvoor geldende 
regelgeving), en (ii) dat in dat geval sprake is van een nieuwe en betrouwbare 
kwaliteitsverklaring. 

Antwoord:  
De ILT kan wel beoordelen of aan alle generieke eisen voor een partijkeuring is 
voldaan. De ILT kan echter niet op voorhand beoordelen of er sprake is van een 
betrouwbare kwaliteitsverklaring. Het lokale bevoegde gezag zal moeten kunnen 
beoordelen of de partij toe te passen TGG op de beoogde locatie toepasbaar is. 
Hiervoor kan zij extra parameters en onderzoek verlangen om dit te kunnen 
beoordelen. De verwachting is dat het aanvullend pakket aan parameters en 
onderzoek dat u in overleg met de DCMR, OMWB en RWS overeen komt het 
grootste deel van deze parameters bevat. 

(v) 	ATM last B niet overtreedt wanneer zij de opgeslagen TGG, genoemd in punt (iv) 
levert onder een BRL 1000 partijkeuring als milieuhygiënische kwaliteitsverklaring 

Antwoord  
dit is wellicht nog een hele listige! Deze last is onderbouwd met de redenering 

dat het resultaat van de uitkeuring op basis van Protocol 9335/2 per definitie niet 
betrouwbaar is omdat niet conform protocol 7510 is gereinigd, er is een listige 
formulering noodzakelijk om duidelijk te maken dat dit een (niet ideale) nieuw 
situatie is om de huidige voorraad — ondanks dat deze onjuist is gereinigd — alsnog 
afgezet te krijgen") 
Last B wordt in dat geval niet overtreden. De nieuw gemaakte kwaliteitsverklaring 
staat in dit geval los van de wijze waarop de thermisch gereinigde grond tot stand is 
gekomen. 
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itdietitittgeti 
	 onderwerp 

ATM BV/SS I en M 
dwangsom (wet bodembescherming) 

Procednre 
Beroep 

Geachte heerlmevrouw, 

U hebt in bovenvermelde procedure verzocht om verlenging van de termijn voor het 
indienen van een verweerschrift (met stukken). 
Naar aanleiding van uw verzoek is besloten de termijn te verlengen tot en met 
10 september 2018. 

Verdere verlenging van de termijn zal niet worden toegestaan. 

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

Hoogachtend, 
de griffier 

-..1.?JC‘r 	U:Si.rt3 Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag -T 070 426 44 26 - P 070 365 13 80 -wvvw.raadvanstatc.nl  
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 ILT 
Onderwerp: 	RE: Nog geen contact met DGMI over TGG-dossier? 
Datum: 	woensdag 15 augustus 2018 10:12:52 

Dank voor de info, ik pak het op. 
Groeten, - 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 15 augustus 2018 10:05 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
CC: 	 - ILT ; 	 -ILT 
Onderwerp: Nog geen contact met DGMI over TGG-dossier? 
Hallo mi, 
Ik vraag mij af de informatie uitwisseling tussen DGWB en DGMI toereikend is. Zie onder. 
Ik sprak gisteren namelijk 	van de DGMI directie duurzame Leefomgeving en 
circulaire Economie (afdeling 	a inzameling en recycling). 
Hij zit namens I&W in het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt. bttp://www.teerasfalt.nlj  
In dat 	zitten alle partijen (overheden als wegbeheerder én de vier reinigers). 
Ik belde- naar later bleek tijdens zijn vakantie - omdat ik op zoek ben naar de notulen 
van die vergadering. 
Nb. De site vermeldt ten onrechte dat de ILT agendalid is. In de VI-tijd was ik overigens wel 
deelnemer vanuit de LOM interentiestrategie TAG. 
Tot mijn verbazing wist!" NIET van de omvang van de problemen met het TGG: 'wij praten 
alleen over teerhouden as alt'. 
Hij was ook niet op de hoogte van procedure tussen ILT en ATM en van de 'inventarisatie' van 

had zich door 	van ATM wijs laten maken dat de perikelen rondom de Dijk in 

	

unschoten zijn veroorzaa 	oor fouten bij de toepassing. 
Het feit dat er door ATM ea een mengsel van TAG en grond wordt gereinigd was nieuw voor 
hem. 
Dat geldt overigens ook voor de - recent aangetreden- secretaris van het overleg (Voorzitter 
BRBS die ik later strak. 
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Van: 
Aan: 	 «Dinvogroeml 

ILI 
Onderwerp: 	FW: Betr.: RE: Aanvullende informatie 
Datum: 	dinsdag 14 auglisti  2018 13:45:00 
Bijlagen: 	Melding 3813070 prif 

BI-21-9335 inca pritertenrg,;t MVO.pdf 
)15036-0-08-A  
Grondbevits mvo-17013-berwhi.pdf 

Geachte mevrouw, 

Zoals zojuist besproken hierbij de oude mailwisselihg met uw collega 
Bij het certificaat voor BRL 9335-2 hoort een (recente) projectenlijst. e ijs ie vorig jaar door 
uw collega aan ons is verzonden is wellicht niet meer actueel. 
Kunt u mij de meest recente projectenlijst toezenden? 

Met vriendelijke groet, 



316 

Van: 	
Maillg-'-- 1/1  Aan: 

Onderwerp: 	Projectenlijst BRL 9335-2 
Datum: 	dinsdag 14 augustus 2018 15:01:20 
Bijlagen: 	iffislgeftQL.Pag 

DRL9335 K41449-09+projectenitist 2018-1.pdt 

Goedemiddag 

Zoals zojuist telefonisch besproken stuur ik je bijgaand ons huidige BRL9335-2 certificaat 
inclusief laatste projectlijst. 
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G rond 

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 Certificatie. 

Dit certificaat heeft betrekking het volgende protocol van BRL 9335: 

• 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-BSB®-merk 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 
Leefomgeving/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.n1 en van Bodem+: www.bodemplus.nl. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.n1 om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder 	 Uitvoeringslocatie(e) 	 Afbeelding van het 

Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. Zie bladzijde 2 van dit certificaat 	 Nt. 03049-merk 

()inving 50 	 toi1 19 	rj§ 
4905 BS OOSTERHOUT NB 

Postbus 326 	 : 	,t-2 
4900 AH OOSTERHOUT NB 

1;t4lffe,  Tel. 0182.474747 

infoOrnvogroep.n1 

www.mvogroep.nl 	 0 Is een collectief merk van 

KvK 20050584 	 Stichting Bouwkwaliteit 
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G rond 

UITVOERINGSLOCATIES 

Locatie  9335-1  9335-2*  9335-4 

Plas van Heenvliet, Kanaaldijk West, ZWARTEWAAL 
MCT Conradweg ong., BERGEN OP ZOOM 

X 
X 

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

PRODUCTSPECIFICATIE 

Milieuhygiënische specificatie 
De partij grond voldoet aan de mffieuhyglënische 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 bodemkwaliteitsklasse wonen of; 
• grond die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse Industrie. 

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren: 
• grond die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse A; 
• grond' die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse 8; 
• baggerspecle die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden In zoet oppervlaktewater; 
• baggerspecle 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 
monsterneming waarnemingen worden gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk 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 
certificatie-instelling 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 bodemkwaliteit. 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 m3  / 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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TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING 
Voor grond of baggerspecle gelden de volgende toepassingsvoorwaarden: 
- 	de grond/baggerspecie dient te worden toegepast conform de markering op het grondbewijs, waarin het toepassingsgebied/kwaliteitsIdasse staat 

aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd; 
voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 6.000 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 ot. 

geleverd is wat Is overeengekomen; 
het merk en de wijze van merken juist zijn; 
de afleveringsbonffiet 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 wle 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 	 Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda. 
Besluit bodemkwaliteit 	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469. 
Regeling bodemkwallteit 	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 

*Voor de juiste versie van de vermeide documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL9335 



Datum: 16 januari 2018 

Autorisatie Kiwa 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: Projectenlijst BRL 9335-2 
woensdag 15 augustus 2018 09:32:38 
iMagelial" 
ilita0"113D 

Vraag die gisteren nog bij het overleg aan de orde kwam was of de afnemers geïnformeerd 
worden per partij die zij afgenomen hebben (dat was de veronderstelling van RWS). Ik heb 
aangegeven dat mijn verwachting was dat RWS een algemeen bericht krijgt van ATM als 
afnemer maar geen lijstje met afgenomen partijen maar dat Ik nog bij jullie zou nagaan. 
Daarnaast vroeg RWS of wij weten wanneer de afnemers geïnformeerd worden. 
Enig idee? 
Groet,  

Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 15 augustus 2018 08:19 
Aan: 	 - ILT ; 	 -ILT 
CC: 	 ILT ; 	 - BSK 
Onderwerp: FW: Projectenlijst BRL 9335-2 
Beste collegas's, 
Bijgaand een wat completere lijst van toepassingslocaties waar TGG is toegepast. Deze heb ik 
ontvangen van Martens en Van oord. 

Van: 	 @mvogroep.nl>  
Verzonden: dinsdag 14 augustus 201816:08 
Aan: 
Onderwerp: RE: Projectenlijst BRL 9335-2 • 
Goedemiddag 
Bijgaand ontvang je de lijst van projecten zoals deze eerder is verstrekt en deels vandaag is 
aangevuld. 
In de lijst staan ook werken waar geen TGG maar ecozand of andere "gereinigde producten" zijn 
toegepast. Lijst is in eerste instantie door RWS opgesteld en door ons en ATM deels aangevuld. 
Indien er nog vragen zijn hoor ik het graag. 

Van: 	 -1LT < 	 @ILenT.nl>  
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 15:10 
Aan: 	 (mvogroep.nl>  
Onderwerp: RE: Projectenlijst BRL 9335-2 
Goedemiddag 
Dank voor deze n ormatle! 
Ik heb begrepen dat je eerder al een lijst van toepassingslocaties hebt gezonden aan een 
collega van mij. 
Kan je deze ook naar mij zenden? 
Met vriendelijke roet, 



Van: 	 @mvogroep.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 15:01 
Aan: 	 - 
Onderwerp: Projectenlijst BRL 9335-2 
Goedemiddagilli, 
Zoals zojuist telefonisch besproken stuur ik je bijgaand ons huidige BRL9335-2 certificaat 
inclusief laatste projectlijst. 

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 teveiwijderen. 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. It you are not the addressee or it this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liabilitv for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 ILT 
Cc: 	 - ILT; 	 - E15±< 
Onderwerp: 	RE: Projectenlijst BRL 9335-2 
Datum: 	woensdag 15 augustus 2018 08:40:55 
Bijlagen: 	irnage001.png  

imacie002.ong 

Mooi resultaat 
Het lijkt me dat we nu genoeg hebben gedaan aan inventarisatie. 
Wil je het ID-lab vragen om deze lijst te integreren met hun lijst op basis van de meldgegevens 
die we al binnen hebben? 
Wel interessant om inzichtelijk te houden wat wel en niet al bekend was bij ILT / Bodem+. 
Met de complete lijst kunnen we naar ATM en de afnemers die zij nog gaan noemen, met de 
vraag of dit een compleet overzicht is, zodat we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de 
bevoegde gezagen waar ATM/TGG is toegepast. Mooie input voor Bodem+ om verder mee aan 
de slag kan t.b.v. uitwisseling ervaringen tussen de bevoegde gezagen. 
Overigens viel me op dat er aardig wat gemeentelijke locaties op de lijst staan (afgezet tegen 
deu
i
iiiraak van 	 dat 80% naar RWS gaat) 

@ 	; op welke termijn un jij terugkoppelen of Reko en Pauw ook rookgasreinigingsresidu 
terugvoeren? Ook aub daarbij een indicatie geven in welke mate het TGG van de andere 
producenten dan ATM vergelijkbare uitloogrisico's heeft. 
Met vriendelijke groet, 



- ILT - ILT; 
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Van: 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: Projectenlijst BRL 9335-2/handhavingsverzoek Vallei en Veluwe 
Datum: 	woensdag 15 augustus 2018 08:23:13 
Bijlagen: 	image001.unq 

Hoi collega's, 
Ik heb gisteren met REM bijgepraat over het handhavingsverzoek. De publiekrechtelijke 
rechtspersoon Watersc ap Vallei en Veluwe is geen belanghebbende (zie ook de beslissing op 
bezwaar voor ATM). Dat houdt in dat het waterschap niet ontvankelijk is in haar verzoek om 
handhaving. Een dergelijk verzoek moet namelijk volgens artikel 1:3 Awb aangemerkt worden 
als een aanvraag: een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen. Het 
waterschap is volgens de BOB geen belanghebbende. Het ligt kortom meer in de rede eens met 
het waterschap te gaan praten wat ze nu precies beogen in plaats van elkaar met juridische 
procedures te bestoken. 
En zoals 	aangeeft ligt handhaving op dit moment inhoudelijk ook niet in de rede. 
Groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 15:19 

Aan: 	 - ILT 

CC: 	 -ILT; 
Onderwerp: FW: Projectenlijst BRL 9335-2/handhavingsverzoek Vallei en Veluwe 
Beste collega's, 
Voor de behandeling van het handhavingsverzoek van Vallei en Veluwe van belang. 
Martens en Van Oord heeft in het verleden onder certificaat en erkenning 9335-2 TGG geleverd 
afkomstig van ATM. 
Onlosmakelijk onderdeel van dit certificaat en de erkenning is de lijst van projecten van waaruit 
zij grond uit projecten onder eigen certificaat kunnen en mogen leveren. 
KIWA beheert deze bij de certificaten behorende projectenlijst. 
Tot vorig jaar stond op deze lijst ook ATM, Thermisch gereinigde grond. (in bezit ook van 

). Momenteel niet meer, dus is op dit moment Martens en Van Oord niet meer erkend 
om 	van ATM onder eigen certificaat op de markt te brengen. 
Mochten er aanwijzingen zijn dat MvO dit nog wel doet, dan is er sprake van een artikel 15 
overtreding. Dit is zeer onwaarschijnlijk. Kortom, het handhavingsverzoek is niet relevant daar 
MvO op dit moment voor de 9335-2 mbt de TGG van ATM geen onder toezichtstaande meer. 
Verder krijg ik als het goed is ook nog een lijst van toepassingslocaties toegezonden waar TGG 
onder certificaat van MvO is toegepast. 
Groet, 

- ILT 



Van; - ILT 
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Van: 
Aan: 	 ILI 
Cc: 	 71 T 
Onderwerp: 	Spoed....FW: Ve enning TGG abstract 2018.08.12 ao3 (002) 
Datum: 	woensdag 15 augustus 2018 08:06:53 
Bijlagen: 	Verkenning TGG abstract 2018.08.12 ao3 (002 do  

Hallo 0111111, 
Kun i aan de slag met de onderstaande vragen die m.n. komen uit de bijgevoegde notitie van 

ns ag s er een vervolgoverleg met Beleid. Kun jij aub daarvoor al e.e.a. op een rij zetten? 
Signaleer ook de innamestop bij ATM van TAG; Al meer info van Heijmans gekregen? Beschrijf 
of dit een spin-off is van de huidige `opstipatie` en benoem wat daarvan de mogelijke risico's 
zijn voor het weglekken of elders opbulken van TAG. 
Beantwoording natuurlijk op basis van wat nu bekend is. Geef zonodig aan wat de haalbaarheid 
van de beantwoording is. Als er informatie nodig is waarvan we verwachten dat die niet boven 
water te krijgen is, dan is dat ook interessant om te weten. 
Mee eens dat deze vragen hogere prioriteit hebben dan het MIC-werk vandaag 0. 
Vanmorgen heb ik Kr. Vanmiddag even bellen als je nog vragen hebt / wilt sparren over hoe 
ver de beantwoording kan gaan? 
Tenslotte nog een mooie Duitse waarheid als en koe. 
IN DIE BESCHELNKUXG ZEIGT ZICH DEE MEISTEH 

Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 17:42  
pAnallilli~111:1111111.111~11- I 
Allill~11.1-11111111~  - ILT  
Onderwerp: Verkenning TGG abstract 2018.08.12 ao3 (002)  
Beste collega's,  
Zojuist overleg gehad met 	 gLl 

I  over het TGG 
Bijgevoegd een documentje dat®  had opgesteld voor het overlegje dat we vanmiddag 
hadden. Ik ontvang nog de opzet voor de verkenning van-102,11  (dat is niet het document in de  
bijlage).  
In het overleg is geprobeerd de problemen die er nu zijn te duiden en daarnaast hebben we  
even kort de verkenning besproken.  
Een van de vraagpunten die er is, heeft betrekking op de toegepaste TGG en de huidige  
voorraad TGG.  
Ik weet dat het probleem met de huidige voorraad besproken is met TGG en dat ze de partijen  
via partijkeuringen alsnog proberen af te zetten. Betekent dit dat verondersteld wordt dat deze  
partijen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in het Bbk? 
Worden de niet genormeerde stoffen als sulfaat, GenX etc meegenomen in deze partijkeuringen 
en ook gecommuniceerd naar de afnemer?  
Wie houdt toezicht op de opgeslagen/voorraad TGG op het ATM terrein? Dat is toch de RUD?  
Weten we waar de TGG op dit moment blijft nu de afzetmarkt op slot zit? Ik begreep eerder van  
jullie dat er TGG naar Beelen en Theo Pouw gaat. Weten jullie of de RUD's vinger aan de pols  
houden bij plekken waar TGG opgeslagen ligt?  
Gaat er Dberhaupt nog grond door de oven?  
Binnenkort maar even verder praten ook over de afhandeling van de juridische procedure nav  
de BOB.  
Groet.  1I z 

-  ILT 

• oss er 
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Verkenning TGG 
Abstract: versie 1 

2018.08.12 

Algemeen 

Problemen met TGG 
Er zijn afgelopen tijd een aantal bekende problemen geweest met de kwaliteit 
van TGG afkomstig van de ATM. Bekend zijn de Westdijk te Bunschoten, 
Perkpolder en de plas van Heenvliet. TGG is de afgelopen jaren in tal van 
projecten toegepast. De omvang van de problemen met TGG afkomstig van ATM 
is niet duidelijk. Ook is het niet duidelijk of de TGG afkomstig van de andere 
thermische reinigers afwijkingen vertonen 

Wat is TGG en hoe gaat het thermisch procedé bij ATM? 
TGG ontstaat door het thermisch reinigen van verontreinigde grond. Basis 
reiniging principe is de ladder van Lansink. 

ATM neemt partijen sterk verontreinigde grond in onder de volgende 
randvoorwaarden: 

• De grond moet vooraf zijn/worden gekeurd zodat duidelijk is welke 
verontreinigde stoffen hierin aanwezig zijn. 

• Niet thermisch verwijderbare verontreinigde stoffen (zware metalen) 
mogen niet hoger zijn dan maximale waarde industrie. 

• De overige aanwezig stoffen moeten thermisch verwijder baar zijn uit de 
grond. Veelal gaat het om olieresten en/of PAK's. 

TGG is een opgewerkt afvalproduct wat onder voorwaarden (BBK en RBK) kan 
worden toegepast. 

ATM gebruikt bij het thermisch reinigen van grond teerhoudend asfalt granulaat 
(TAG). Circa 45 % TAG wordt aan het reinigingsproces toegevoegd. 
TAG wordt om twee redenen toegevoegd. TAG materiaal is een belangrijke 
energie drager; circa 70 % van de benodigde energie komt uit TAG om de grond 
tot circa 400 graden Celsius te verhitten. Verder zorg het grond/TAG mengsel 
voor een beheersbaarder chemisch proces bij de verwerking. Uit de TAG komen 
bij de verwerking de vulstoffen vrij zoals kalk, steenslag, grind en zand. 



Wat zijn de problemen met TGG. 
De problemen met de chemische kwaliteit van TGG afkomstig van ATM kunnen 
worden onderverdeeld: 

1. TGG heeft als gevolg van de bewerking specifieke eigenschappen; zeer 
laag organisch stof gehalte en een andere kristal structuur. Dit zorgt voor 
andere, hogere uitloogeigenschappen dan bij normale grond (referentie?) 
Binnen de normstelling (emissie toetswaarden) BBK wordt hier geen 
rekening mee gehouden. 

a. Discussie: is dit correct of niet? 

2. ATM voegt TAG toe bij de verwerking. De thermische reiniging zorgt dat de 
kalk in ongebluste kalk wordt omgezet. Hierdoor ontstaat een hoge pH-
waarde (> 9,5 tot zelfs 11.5). De zwavelhoudende bitumineuze stoffen 
worden omgezet tot sulfiden en/of sulfaat, wat voor sterk verhoogde 
gehalten aan sulfaat zorgt in de TGG. 

a. Discussie: Sinds wanneer weet RWS dit? (Actie RWS - controle 
grondbewijs op pH en niet genormeerde stoffen). 

3. Een hoge pH zorgt ervoor dat molybdeen beter uitloogt. 

4. ATM voegt natriumbromide toe om de emissies van kwik zoveel mogelijk 
te beperken. Dit zorgt voor hoge bromide gehalten in de TGG (vele malen 
hoger dan de natuurlijke achtergrond waarde). 

5. ATM gebruikt waswater van de rookgasreiniger om de TGG na afloop van 
het proces te koelen en mogelijk worden ook gezuiverd afvalwater uit 
gereinigde waterige reststromen weer gebruikt. 

a. Discussie: conform de WM vergunning is hier door de Provincie 
Noord Brabant (?) toestemming voor verleend. De ILenT heeft ATM 
aangesproken dat het gebruik van waswater niet in 
overeenstemming is met het protocol 7510. ATM heeft hier als 
weerwoord opgevoerd dat het protocol alleen toeziet op de 
rookgasresten en niet het waswater. Dit waswater bevat hoge 
gehalten aan bromide (zijn hier getallen van??). ATM is recent 
gestopt met het gebruik van het waswater. 

b. Discussie 2: het gebruik van andere afvalwaterstromen voor de 
afkoeling zou de aanwezigheid van aromaten kunnen verklaren 



Tabel verder in te vullen (hulp El?) 

Geanalyseerd Natuur Stof 	 stof 
	

Overschrijdi regelgeving 	 locatie 
in standaard 

	
lijke 	genormeerd? 	 ng 

pakket voor 	stof? 
maximale 	 emissie 
waarde 	 toetswaarde 
industrie 

ja 	 ja 
	nee 	 pH (geen 	 Westdijk 

stof)  

ja 	 ja 	la 

ja 	 nee 	ja 

nee 	 ja 
	

ja 

nee 	 ja 	nee 	 sulfaat, 	 ‘Vestdiik 
natrium 
kalium 
bromide 
fluoride 
calcium 
sulfide 

nee 	 nee 	 aromaten 	 Maximale waarde industrie. 	Westdijk 
Vreemd dat aromaten 
worden aangetoond. 

nee 	 nee 	nee 	 GenX 	 Westdijk en 
Perkpolder 

Pfoa 

Note: onderzoek B-ware s niet conform een NEN of BRL protocol uitgevoerd. 

Observaties: 

1. ATM geeft opdracht aan een adviesbureau om de TGG grond te analyseren 
(Eurofins). Bureau analyseert en geeft aan dat de grond voldoet aan de 
maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie / grootschalige 
toepassingen. 

a. Kan ATM zich daarachter verschuilen? ATM is als deskundig 
opdrachtgever verantwoordelijk om het juiste stoffenpakket te 
vragen. 

2. Westdijk: Op het NL BSB productcertificaat behorende als bijlage bij de 
partijkeuring grond ATM-zand GBT Eemdijk (BBK melding 370349) 
uitgevoerd door FL. Bodex datum 6 december 2016 in opdracht van F.L. 
Liebregts B.V.: als uitvoeringslocatie staat Plas van Heenvliet genoemd. 
Uit de toetsing komt naar voren dat de TGG voldoet aan klassen industrie 
en voldoet dé partij grond aan de (maximale) emissiewaarden voor 
grootschalige toepassingen 00 of in de landbodem. Aanleiding voor het 
onderzoek zijn de verhoogde sulfaat gehalten. Onderzoek is uitgevoerd in 
overleg met de RUD Utrecht. Over de niet genormeerde stoffen (bromide, 



chloride, sulfaat en fluoride) wordt opgemerkt dat er geen normen zijn 
opgenomen en derhalve niet getoetst met en verwijzing naar paragraaf 2 
van bijlage 6 (Richtlijn met het omgaan van niet-genormeerde stoffen van 
de Circulaire bodemsanering. 

3. BoToVa: In de bijlage van bovenstaand onderzoek zijn de analyse 
resultaten getoetst aan BoToVa T1 (beoordeling kwaliteit van partij grond 
en bagger bij toepassing op of in de landbouw). BoToVa geeft voor sulfaat 
(5000 mg/kg ds geen opmerkingen. Ook het verhoogde pH gehalte 9,6 
geeft geen aanleiding tot opmerkingen 

4. TAG: Het huidige protocol 7510 geeft aan dat de toepassing van TAG geen 
partij kritische noch proces kritische parameters oplevert in relatie tot 
thermische reiniging. Dit houdt in dat bij de uitkeuring geen rekening 
gehouden hoeft te worden met effecten als gevolg door toevoeging van 
TAG. Gezien de effecten op de pH en andere stoffen klopt dat niet. 

5. Er zijn twee systemen van kwaliteit van de TGG meten: 
o Het leveren van de grond onder productcertificaat: dat betekent een 

steeksproefregime met een zgn. K-waarde voor de meet frequentie. 
Het meten van verhoogde stoffen is geen aanleiding om een partij 
af te keuren; het betekent met een hogere frequentie gemeten 
moet worden. 

o Partij keuringen t.b.v. het grondbewijs behorende bij het 
productcertificaat. Op basis van een partijkeuring kan een partij 
afgewezen worden voor toepassing. Een partijkeuring kan wel 
gebruikt worden t.b.v. het meetregime voor het leveren onder 
certificaat. 

6. Emissie toetswaarden en meten van verhoogde stoffen aan uitloging in 
toegepaste grond (TGG is grond). Weinig in // weinig uit. 
Uitgangspunt van BBK is dat als de emissietoetswaarden niet warden 
overschreden dan wordt er ook voldaan aan de emissie eis, er hoeft dan 
niet meer gekeken te worden naar de uitloging. Zelfs als de uitloging 
hogere waarden aangeven dan de Maximale emissiewaarden is dat geen 
probleem om dat er potentie niet genoeg stoffen in de toegepast grond 
zitten die problemen kan opleveren richting het milieu. 

Controle: Westdijk (volgens mij heeft het adviesbureau niet conform 
BBK protocollen gemeten: het is een wetenschappelijk onderzoek en 
daardoor "waardeloos" voor toetsing aan BKK). 

7. Zorgplicht (niet genormeerde stoffen): 
a. De zorgplicht ligt voor de toepasser van TGG anders dan voor de 

reiniger. Voor de toepasser geldt Wbb artikel 13 Wbb en de 
zorgplicht vanuit het BBK artikel 7. Voor de reiniger artikel 16 BBK. 

b. Volgens Bodem+ geldt de afvalstoffen wetgeving voor een 
grondreiniger (hfst 10); ontdoen van een afvalstof en daar geldt de 
zorgplicht voor, ook voor stoffen die niet gemeten zijn en wel of niet 
genormeerd zijn en ook voor de pH waarde. 

c. Volgens het bedrijfsleven wordt de zorgplicht door de grondreiniger 
ingevuld door het meten volgens een protocol (zie ook artikel 16 



van het BBK). De toonzetting van het protocol 7510 is gericht op 
het meten volgens protocol. 

d. ILenT zit op de lijn dat als er gemeten is volgens protocol dat er 
volledige informatie is over het product (zie uitspraak van RvS). 

e. Discussie: 
i. Zijn er aantoonbare stukken van ATM dat zij kennis hebben 

van hoge gehalten aan niet genormeerde stoffen in de TGG 
en dat die schadelijk kunnen zijn bij toepassingen (mogelijk 
oude notities van SIKB discussies?). 

ii. Uitgezocht wordt wat BOTOVA aangeeft als sterk verhoogde 
gehalten aan niet genormeerde stoffen in BOTOVA worden 
ingevoerd (zie Circulaire bodemsanering 2013): 

8. Kennis hebben van: 
a. Kennis hebben van hoge waarden. Op analyse certificaten van ATM 

uit 2010 is al een hoge pH-waarde aangegeven en ook hoge 
gehalten van sulfaat. Sinds wanneer weet RWS hiervan? En hoe 
verantwoordelijk is een deskundige opdrachtgever. Voor Bodem+ 
Michiel Gadella is dat pas vorig jaar. 

b. ATM heeft nu ook de rol van vervoerder op zich genomen. O.a. dit 
jaar is grond naar Beelen vervoerd (zie LMA gegevens). 

9. Protocol 7510 wordt reeds aangepast (planning procedure) 
a. Naftaleen wordt opgenomen 

10.Discussie TGG grond of bouwstof 
Nota van toelichting BBK paragraaf 4.3.5 geeft aan dat 
TGG grond is (beleidskeuze). 

11.Aanwezigheid van nieuwe stoffen (GenX en Pfoa); hou deze buiten de 
kwaliteitsdiscussie TGG. Namelijk speelt ook op andere terreinen met niet 
natuurlijke stoffen en niet genormeerd. 

Oplossingsrichtingen verkenning en voor de TGG (Westdijk en in depot bij ATM) 

1. Insteek: Systeem werkt en er zijn afwijkingen geconstateerd; 
a. Door ILenT wordt handhavend opgetreden 
b. Er wordt overleg gevoerd over verbeteringen van het systeem 

2. Systeem van publiek / privaat normdocumenten. Is het in de basis een 
kwaliteitssysteem gericht op verbeteringen of is het volgen van protocollen. 

3. Zorgplicht en opmerkingen over niet genormeerde stoffen moet veel beter in de 
protocollen worden verwerkt! 

4. Is er nu veel mis met TGG: NEE — 



a. TGG kent specifieke gebruiksaanwijzingen 
b. Correct dat er aromaten worden aangetroffen (proces fout) 
c. en dat de pH afwijkt en ook dat er niet genormeerde stoffen verhoogd zijn 

aangetroffen die zelfs tot de dood van kalveren hebben geleidt en onder 
de juiste omstandigheden toegepast is er niet veel aan de hand. 

5. Een suggestie om het IBC bouwstoffen systeem voor toepassing te verklaren. (zie 
ook aanpak RWS in beeld brengen problemen). 

6. Hoe bieden we een oplossing voor de TGG toegepast in de Westdijk en wat nog in 
depot zit bij ATM die mogelijk niet goed geproduceerd is en daardoor niet onder 
certificaat geleverd. Dit vraagt om een bijzondere grote investering om recht te 
breiden en er bij de probleem eigenaar om tot een oplossing te komen (Hulst). 
Vraag om nuttige toepassing of om een oplossing voor een laaggradige 
toepassing als niet toegepast worden voor afdekking van meer verontreinigde 
grond? Dilemma Politiek gevoelige oplossing! 

Actie: Meer uitzoeken ook risico's ATM - balans etc. (zie systeem aanpak kostenverhaal) 
(RWS advocaten nog niet warm voor actie: - 
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LT Van: 
Aan: 
Cc: 	 - ILT; 
Onderwerp: 	Toepassingslocaties TGG van ATM 
Datum: 	woensdag 15 augustus 2018 08:53:00 
Bijlagen: 	irnape003.pnq 

image001.pno 
2d Overzicht TGG referentieprojecten v230217.docx 

Hoi 
Bijgaand een lijst van toepassingslocaties die ik gisteren van Martens en Van Oord heb 
ontvangen. 
Vraag 1: kan je deze vergelijken met de lijsten die wij al hebben? 
Vraag 2: kan je van de toepassingslocaties zien of daar toepassingsmeldingen voor zijn gedaan? 
Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de stromen die in het LMA zijn gemeld, van waaruit wij 
een indicatie hebben gekregen waar TGG heen is versleept voordat evt toepassing heeft 
plaatsgevonden. 
Even contact hierover? 
Groet, 

- ILT 
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Van: 	1111111r96-á
milimi

lI 
Aan: 	 -:11.1; 	 _zal 
Onderwerp: 	ATM / TGG; a spraken Den Haag" 
Datum: 	woensdag 22 augustus 2018 09:12:32 
Bijlagen: 	eken overiep  

Hallo, 
Niet 100% af, toch alvast het overzicht over afspraken t.a.v. ATM/TGG. 
Na de lunch praten we verder over de uitvoering (daarna maak ik de lijst af). 
Met vriendeli'ke groet, 



A. 
1. 

Afspraken overleg 21.08.18 

322a 

stemmen af. 

TGG — ATM 

Algemeen: Belangrijkste vraag is 'welke kant willen we met ATM 
(en de andere thermisch reinigers) op; wat is ons 
handelingsperspectief. Zie hiervoor B & C. 

Ongewenste verplaatsing en opbulking TGG 
Bekende depots van TGG en TAG volgen via satellietbeelden. 

2. 	Ontwikkelingen in depots zonder relatie met een gemelde 
toepassing signaleren.  
Omgevingsdiensten informeren als er relevante bewegingen zijn. 
Vanuit EVOA bezien of actie nodig is bij ongewenste export. 

ID-lab 

B. 
5.  

6.  

7.  

S. 

Kwaliteit samenstelling opgebulkt TGG 
Partijkeuring van de bij ATM opgeslagen TGG dient plaats te vinden 
op basis van parameters die we als ILT wenselijk vinden.  
Tussen ILT, Bodem+ en DGWB dient overeenstemming te bestaan 
over de te hanteren parameters.  
Indien de door ATM als aanvullende maatregel voorgestelde 
parameters niet voldoen worden deze zonodig via een juridisch 
spoor met gebruikmaking van de zorgplicht afgedwongen.  
Bemonstering van TGG in opslag bij ATM vindt plaats onder 
toezicht van de ILT. 
Bij afgekeurde partijen wordt een lijn ingezet die ook onder 
normale omstandigheden geldt; dus zonodig laten storten.   

C. Productie nieuw TGG zodanig inrichten dat aan 
kwaliteiteisen wordt voldaan 

10. 	In overleg met OD's duidelijk richting ATM zijn dat procescondities 
zodanig zijn ingericht dat aan kwaliteiteisen wordtvoidaan. Hier 
inspecties naar uitvoeren (reality check).   

D. Opstelling naar andere thermische reinigers (Pauw, 
Janssen, Reko) 

11. Voor zo ver situatie vergelijkbaar is worden de andere thermisch 
reinigers op dezelfde wijze benaderd als ATM. 
In eerste instantie wordt informatie verzameld om de problematiek 
bij deze reinigers in beeld te krijgen.  

12. Inspecteurs Team Bodem en Team Afval stemmen acties af. M.n. 
zaak lecioblokken' Janssen. 

13 
14 

Inventarisatie toepassingslocaties TGG van ATM 
Aan Kamer toegezegde inventarisatie wordt afgerond 
Lijst met locaties wordt t.b.v. communicatiedoelen neergelegd bij 
DGWB 

ID-lab 

13.  
14.  

Waterschap Vallei en Veluwe 
WOB-verzoek; alle medewerking 
Handhavingsverzoek; niet ontvankelijk. Gesprek om na te gaan 
waar overlap in doelen zit, hoe we elkaar ook zonder 
handhavingsverzoek kunnen ondersteunen.  



E. 	Informeren Stas / Beleid 
13. 	Gecommuniceerd wordt wat de opstelling richting ATM (en andere 

producenten is. 
Voor een mogelijk faillissement (of dreigen hiermee door ATM) 
schrikken wij niet terug. 
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Van: 
Aan: 

=111;~111P12  
Onderwerp: 	Fmandèle inkijkin 	ATM; 
Datum: 	woensdag 22 augustus 2018 16:26:08 

Hallo 
Je hellageboden om financiële / auditmatige expertise in te zetten t.b.v. Bodem. IK heb wat 
concreets: 
We zijn bezig met een thermisch grondreiniger waarvan we investeringen gaan vragen; ATM. 
We zullen vast tegengas krijgen in die zin van 'dan gaan we failliet' etc. 
Daar wil ik op anticiperen. Kun jij daar een bijdrage aan leveren? 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT. 	 - I LT 
Onderwerp: 	RE: NL678100 Invoer naar een afvalverwerker waarvoor u bevoegd gezag bent 
Datum: 	 dinsdag 28 augustus 2018 14:36:32 
Bijlagen: 	 image001.iPq 

Hallo 
De OMWB 	de vinger terecht op de zere plek. 
Het staat hen natuurlijk vrij om daarover in overleg te treden met de KG of ATM, maar nodig is 
dat zeker niet. 
Ingeval van twijfel (zoals nu) ligt afstemming met de ILT meer voor hand! 
De opgegeven samenstelling voldoet NIET aan de eisen uit protocol 7510 (Tabel 1). Als het 
goed is wijkt de vergunning daar niet van af (die heeft de OMWB zelf verleend, dus kan men 
eenvoudig checken). 
Zoals ik het protocol lees, mag ATM deze partij niet accepteren, aangezien de metalen niet 
worden verwijderd. 
Er wordt m.i. niet voldaan aan de eisen voor het zgn 'clusteren'. 
Als men deze partij wel accepteert en (samen met andere partijen) verwerkt is er sprake van 
wegmengen! 
Dit lijkt mij een weigeringsgrond voor de EVOA. Is dit de eerste keer voor ATM? 
Nb. In jouw mail van 24-8 wordt alleen gevraagd of de hoeveelheden passen en niet of de 
samenstelling voldoet. Is dat een bewuste keuze? 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 12:17 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: FW: NL678100 Invoer naar een afvalverwerker waarvoor u bevoegd gezag bent 
Urgentie: Hoog 
Hallo 
Dit is vo 	mij een vraag die de kennisgever in samenspraak met ATM richting de OMWB 
moet beantwoorden. 
Mee eens? 
Groet, 

Van: EVOA 
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 11:38 
Aan: 	 - 
Onderwerp: FW: NL678100 Invoer naar een afvalverwerker waarvoor u bevoegd gezag bent 
Urgentie: Hoog 

Van: 	 @omwb.nl> 
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 10:02 
Aan: EVOA <EVOA@ILent.nl> 
CC: 	 Romwb.nl> 
Onderwerp: RE: NL678100 Invoer naar een afvalverwerker waarvoor u bevoegd gezag bent 
Urgentie: Hoog 
Goedemorgen, 
De afvalstof die opgenomen is in de bijlage (170503*) betreft verontreinigde grond en ATM 
heeft een vergunning om dit te verwerken. 
Ik lees in bijlage "Samenstelling" een: 

- zinkgehalte van 2.400 mg/kg ds; 
- nikkelgehalte van 260 mg/kg ds; 
- kopergehalte van 390 mg/kg droge stof. 

Kunt u mij vertellen hoe deze gehalten zich verhouden tot de acceptatievoorwaarden ogv de 
BRL7510 (waar 720 mg/kg zink, 100 mg/kg koper en 190 mg/kg koper is opgenomen)? 



Met vriendelijke groe 

Van« EVOAInstadsbeheer-leef.nl[rnaitto:EVOA-ILrastadsbeheer-le .n1 
Verzonden: vrijdag 24 	 s augustu 2018 11:08 
Aan: 	' 
Onderwerp: IALb/b1UU Invoer naar een afvalverwerker waarvoor u bevoegd gezag bent 

Geachte 

Ter uitvoering van de EVOA (Verordening (EG) Nr. 1013/2006) is een kennisgeving 
ontvangen voor de invoer van afvalstoffen naar een in uw gebied gelegen 
afvalverwerkingsinstallatie. 

De relevante informatie over herkomst, samenstelling en verwerking van de afvalstoffen 
treft u aan in de bijlagen. 

Ik wil u vragen om te beoordelen of de geïmporteerde hoeveelheden van de betreffende 
afvalstroom passen binnen de vigerende omgevingsvergunning van de 
verwerkingsinrichting, en in het bijzonder of deze hoeveelheden passen binnen de 
vergunde opslagcapaciteit(en). 

Indien uw dienst van oordeel is dat er een grond is om bezwaar te maken tegen de 
aangegeven verwerking, dan verzoekt de ILT u dit binnen 10 dagen gemotiveerd aan de 
ILT kenbaar te maken. 

Alvast dank voor uw reactie, 

met vriendelijke groet, 



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan strikt persoonlijk en vertrouwelijk 
zijn. Wanneer u niet de geadresseerde bent van dit bericht, verzoeken wij u vriendelijk het bericht met eventuele 
bijlage(n) terug te sturen naar de afzender en kopieën ervan te wissen. De OMWEi is niet aansprakelijk voor 
virussen in dit e-mailbericht of bijlage(n), of voor schade door het onjuist zijn, onvolledig zijn of niet-tijdig 
ontvangen van dit bericht. 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	E-mailen - RvS Afdeling Bestuursrecht inzake beroep procedure ATM BVSS IenM dwangsom 2018056211A1-

4.pdf 
Datum: 	 dinsdag 28 augustus 2018 11:08:51 
Bijlagen: 	 RvS Afdeling Bestuursrecht inzake beroer) procedure ATM BVSS IenM dwangsom 2018056211A1-4.odf 
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