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327a 

3.4 	Procedures en werkinstructies 

3.5 	Organisatie en personeel 

3.6 	Vakbekwaamheid 
3.6.1 	Functie- en taakomschrijvingen 

3.6.2 	Kwalificatie, opleidings- en 
ervaringseisen personeel 

3.6.2 	Voor-Acceptant/ 
commercieel medewerker 

X 

A.T.M. 

+ N N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

X 

Het KAM systeem voorziet in uitgebreide werk-
en veiligheidsinstructies. Een geldig uittreksel 
van de KvK is ingezien, zie hiervoor de 
bijzonderheden. 
A17-2: Ongewijzigd. Zie bedrijfsgegeven voor 
het uittreksel van de KvK. 
Niet beoordeeld aangezien geen wijzigingen in 
de bestaande organisatie relevant voor deze 
BRL geldt. 

In formulier EF 7.1 "vereiste deskundige 
BRL7500/9335" liggen de functiebenamingen 
volgens BRL, volgens de bedrijfsstructuur 
alsmede de namen van de functionarissen vast 
Gezien ondertekeningen door: 
Wemer Walle: 
Oskar van den Berg: 
Sandra de Graaff: 
Heidy van Dijck heeft op 27-8-2015 de 
workshop gevolgd en ondertekend op de 
hoogte te zijn van de functie. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Bij P&O worden in een softwaresysteem de 
eisen vastgelegd en geregistreerd over welke 
kwalificaties de medewerkers beschikken. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Binnen de vooracceptatie is ook nog een 
functiescheiding aangebracht tussen de 
commerciële vooracceptatie en de 
milieuhygiënische vooracceptatie. 
Heidy van Dijck. 
Sinds 1998 in dienst bij ATM, aanvankelijk als 
analist maar binnen het bedrijf in diverse 
functies doorgegroeid. Vooropleiding MLO. 
Cursus BRL SIKB7500 en BRL 9335 bij 
Schreurs. 
A17-2: Ongewijzigd. 

Verslag audit 
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NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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3.6.2 	Monstememer 

3.6.2 	KAM-medewerker 

3.6.3 	Opleiding nieuwe medewerkers 

3.6,4 	Opleiding tijdens loopbaan 

+ N N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

A Jochems, tevens voert de heer G. 
Tempelman de taak van eindacceptant uit. 
Kwalificaties G. Tempelman: Veiligheid , 
Gasmeten, functioneert op MBO-niveau. Ruime 
werkervaring (ca. 20 jaar) binnen de organisatie 
en bekend met de vereiste werkzaamheden. 
A17-2: Ongewijzigd. 
A Jochems, tevens voert de heer G. 
Tempelman de taak van eindacceptant uit. 
Kwalificaties G. Tempelman: Veiligheid 
Gasmeten, functioneert op MBO-niveau. Ruime 
werkervaring binnen de organisatie en bekend 
met de vereiste werkzaamheden. 
A17-2: Ongewijzigd. 
A Jochems. Beoordeeld tijdens voorgaande 
audits. A17-2: Ongewijzigd. 
Walter Ketelaars. Day Supervisor TRI. 
Beoordeeld tijdens voorgaande audits. Sinds 
1998 in dienst bij ATM. 
Veiligheid bij ATM 2005. 
A17-2: Ongewijzigd. 
L. Kerstens. 
HLO 1988. Sinds 2009 in dienst bij ATM. 
Uitgebreide kennis en ervaring t.a.v. relevante 
regelgeving. Heidy van Dijc,k heeft ook de rol 
Kwaliteitscoardinator gekregen. 
A17-2: ongewijzigd. 
Binnen het bedrijf wordt het programma 
"Management Development' gehanteerd. Deze 
manier van werken is in brede zin ingevoerd en 
beperkt zich niet tot de BRL SIKB 7500. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Binnen de gehele organisatie wordt veel 
aandacht besteed aan (het op peil houden van) 
opleiding. in AFAS worden de kwalificaties die 
kunnen vervallen bewaakt. 
Daarnaast is er een actief beleid om 
medewerkers op te leiden. 
A17-2: Ongewijzigd. 

3.6.2 	Eindacceptant/ 
Kwaliteitsfunctionaris 

3.6.2 	Depotbeheerder / terreinbeheerder 

3.6.2 	Operator installatie 

X 

X 

X 

NC1= categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 g,  opmerking 
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+ N N N 
CC V 
12 T  

Bevindingen 

X 

X 

3.7 	Uitbesteden van werkzaamheden 

3.8 	Inhuur van personeel en materieel 

3.9 	Documenten 

3.10 	Behandeling van klachten 

3.11 	Registratie/checklist 

3.12 	Interne audits 

3.13 	Beheersing van afwijkingen 

3.14 	Archivering  

Onderaanneming i.h.k.v, deze BRL betreft 
alleen monstememing. De erkenning van het 
bureau dat de daadwerkelijke monstememing 
heeft uitgevoerd (Mol Wateringen) is op de site 
van Agentschap NL getoetst. Ook de partij 
waar de monstememing is eerste instantie is 
uitbesteed voldoet. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Er is geen sprake van inhuur van materieel en 
geen inhuur van bij de BRL betrokken 
medewerkers. A17-2: Ongewijzigd. 
De in deze genoemde paragraaf genoemde 
documenten zijn op verzoek in te zien. Komen 
tijdens de audit in detail aan de orde. 
A17-2: ongewijzigd. 
Alle gegevens worden vastgelegd en duidelijk 
gedocumenteerd. 
Gezien de bedrijfsactiviteiten is er met name 
sprake van geurklachten, deze worden 
veroorzaakt door de verwerking van het 
chemisch afval en zijn niet primair aan de 
verwerking van grond te relateren. Er wordt 
bijzonder veel aandacht aan communicatie met 
bevoegd gezag en omgeving besteed. 
A17-2: Zie bijzonderheden t.a.v. de op 29-08-
2017 door ILT opgelegde last onder 
dwangsom, 
In GIS en !FIX liggen de registratie van 
acceptatie, verwerking alsmede de operationele 
gegevens van de installaties vast. 
A17-2: Ongewijzigd. 
in de "Auditplanning vanaf 2015" zijn alle 
interne audits voor de komende 3 jaar gepland. 

X 	 A17-2: Ingezien de audit uitgevoerd door J. 
Hoeflaken waarin alle vereiste punten aan bod 
komen. Beoordeeld zijn B32134 en 832748. 
In Approve is deze paragraaf puntsgewijs 
uitgewerkt. Per punt zijn alle risico's en 
beheersmaatregelen beschreven. 
A17-2: Niet beoordeeld. 

X 	Meer dan 5 jaar. 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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Verslag audit 	 A.T.M. 

+'N N 
C C 

2 

ALG 	Sancties 

ALG 	Correct gebruik certificatiemerk en 
verwijzing naar certificatiestatus 

SIKB protocol 7510, versie 4.0 
17-04-2014 

Er is geen aanleiding de sanctieprocedure te 
starten. 
A17-2: ongewijzigd. 
Op de website worden de juiste versie van 
certificaat BVG-010/7 en GR-052/7 beschikbaar 
gesteld. A17-12 Geverifieerd op de website, 
versies zijn actueel. 

N Bevindingen 
v 

4. Verantwoordelijkheden 
4.1 	Taken en verantwoordelijkheden 
4.2 	Opleidingseisen 
5. Apparatuur en hulpmiddelen 

6. Werkwijze procesmatige, ex situ 
bewerking van grond en/of 
baggerspecie 

8.1 	Locatie en activiteiten 

6.2 	Milieuvergunningen / beschikkingen  

Zie BRL. 
Zie BRL. 
Geen opmerkingen. Gewerkt wordt met een 
eigen thermische grondreinigingsinstallatie. 
A17-2: in verband met de verminderde 
afzetmogelijkheden agv gehalte anionen is 
ATM sinds eind 2016 bezig haar proces verder 
te optimaliseren (o.a. zuiveringsinstallatie 
waswater 

Installatie Moerdijk is eigendom van ATM. 
A17-2: ongewijzigd. 
Vergunning afgegeven door provincie Brabant 
met kenmerk 1371180/19295 d.d. 14-07-2009 
van kracht. 
Van rechtswege (WaBo) is deze vergunning 
voor onbepaalde tijd van kracht geworden. Op 
de betreffende vergunning worden jaarlijks 
meerdere wijzigingen aangevraagd, ingezien 
het register 
In de vergunning zijn acceptatievoorwaarden 
opgenomen. De waarden vanuit de BRL 
worden gehanteerd. De thermische 
grondreiniging is vergund. 
Op deze vergunning zijn veel 
wijzigingsvergunningen afgegeven 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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c c v 

2T 

6.3 	Vooracceptatie van procesmatig te 
bewerken grond c.a. en baggerspecie 

6.3.1 	Aanbieding 

6.3.2 	Benodigde gegevens 

6.3.3 	Afwijkingen 
6.3.3.1 Voor-acceptatie kleine partijen 

6.3.3.2 Voor-acceptatie van 
calamiteitengrond / -baggerspecie 

6.3.3.4 Voor-acceptatie van RKGV en andere 
afvalstoffen voor reiniging 	 X 

A17-2: Ongewijzigd. 

In de aanbiedingen wordt de dienst 
omschreven en wordt naar de BRL verwezen. 
Er wordt op zeer consistente wijze gewerkt. 
A17-2: de ingeziene offertes voldeden aan de 
eis. Ook zijn de sjablonen in het Engels, Frans 
en Duits ingezien. Ook deze voorzien in de 
vereiste verwijzingen naar BRL en protocol. 
Tevens ingezien de productie uit GIS d.d. 27-
08-2017 Hierin is te zien dat grond categorie 
B.3.7.a is ingevoerd en dat de geproduceerde 
gereinigde grond hieruit afkomstig is. Relatie 
tussen in- en uitgaande stromen van de 
bewerkingsinstallatie liggen vast. 
Alle aan opdrachtvorming, voor- en 
eindacceptatie gerelateerde gegevens worden 
consequent in GIS vastgelegd. Dit systeem 
geeft een eenduidige en toegankelijke ingang 
naar alle te beoordelen aspecten. 
A17-2: Van de beoordeelde stromen was de 
informatie aanwezig. Tevens zijn via GIS 
inkeuringsresultaten van de metalen 
beschikbaar. 

Kleine partijen worden zonder voorinformatie 
ingenomen, maar wordt altijd wel middels de 
XRF op metalen gekeurd. A17-2: Ongewijzigd. 
Bij calamiteitengrond die in de nacht wordt 
gebracht geldt de instructie deze apart op te 
slaan, de grond wordt dan separaat 
bemonsterd. A17-2: Ongewijzigd. 
Partijen grond met een hogere verontreiniging 
aan zware metalen dan de klasse Industrie 
wordt ook gereinigd onder de code B.3.7.B. 
Deze grond gaat na reiniging naar een 
volgende bewerker, meestal immobilisatie. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Bij de inzameling van RKGV wordt standaard 
iedere vracht onderzocht, totdat voor de 
betreffende afvalstroom is aangetoond dat het 

6.3.3.3 Voor-acceptatie van grond en 
baggerspecie voor immobilisatie 

X - 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 

pagina 14 van 28 



Verslag audit  

SIKB protocol 7510, versie 4.0 	+ N N N Bevindingen 
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6.3.3.5 Voor-acceptatie van verontreinigde 
grond voor natte en droge zeving 

6.3.4 	Doelstelling van bewerking 

6.3.5 	Acceptatie van zwaarder 
verontreinigde en overige partijen 

6.4 	Aanbieding en opdracht 

6.5 	Inkeuring en eindacceptatie  

materiaal aan de eisen voldoet. Dan gaat de 
frequentie terug naar 1 op 5. 
Momenteel overweegt men ook 
sorteerzeefzand voor thermische reiniging in te 
nemen. 
A17-2: acceptatie van deze stromen doorloopt 
de gangbare procedure met steekproefsgewijze 
XRF meting. 

X N.v.t. 

>90% van de voor reiniging ingenomen grond 
wordt tot klasse industrie gereinigd. Een in 
verhouding zeer geringe hoeveelheid grond die 
zowel met organische als anorganische 
parameters is verontreinigd wordt na 
verwerking voor immobilisatie afgezet. 
A17-2: ingezien de criteria voor indeling in 
B.3.7.a en 8.3.7.b. 
Afwijking: bij de beoordeling wordt niet 
altijd rekening gehouden met correctie voor 
bodemtype. 
Partijen grond met een hogere verontreiniging 
aan zware metalen dan de klasse Industrie 
wordt ook gereinigd onder de code 8.3.7.B. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Alle aanbiedingen worden schriftelijk gedaan. 
Beoordeeld is het standaard offerte voor de 
grondreiniging. Er wordt vermeld dat het werk 
onder de BRL SIKB 7500 en protocol 7510 
wordt uitgevoerd. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Alle inkomende partijen worden zowel zintuiglijk 
en chemisch-analytisch direct beoordeeld. 
Alle binnenkomende vrachten ondergaan een 
streng inkeuringsregime waarbij áf elke, Of elke 
5° vracht wordt onderzocht, hierbij wordt 
standaard een zeer uitgebreid metalenpakket 
onderzocht en vastgelegd. 
Deze werkwijze, in combinatie met de volledige 
verwijdering van organische verontreinigingen 
borgt dat ook bij ontbrekende voorinformatie de 

NC/ = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + -= voldoet ; 0 = opmerking 
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6.6 	Overslag en opslag 

6.6 	Inleiding 
6.6 	Uitgangspunten voor samenvoegen 

van grond c,a. 

6.7 	Procesmatige bewerking 

6.8 	Opslag, uitkeuring en afzet van eind-
en restproducten. 

6.8.1 	Algemeen 

+ N N N Bevindingen 
c C V 
1 2 T 

samenstelling van de grond met voldoende 
zekerheid in kaart wordt gebracht. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Overdracht van de informatie wordt via 
eindacceptatieformulier via de chauffeur aan de 
depotbeheerder verstrekt. 
A17-2: Ongewijzigd. 

X 

Akkoord. Is goed in vergunning en procedures 
geregeld. 
A17-2: Geclusterd wordt op basis van de 
afvalcodes B.3.7.a en B.3.7.b. Het onderscheid 
wordt bepaald door grond die tot industrie te 
reinigen is (B.3.7.a) en die een verdere 
bewerkingsstap vereist (B.3.7.b). Verdere 
differentiatie wordt niet nodig geacht, 
aangezien de voor- en eindacceptatie borgt dat 
het gereinigde materiaal aan de eisen blijft 
voldoen. 
Grond wordt samengevoegd gericht op 
thermische reiniging. 

X N.v.t. 
X N.v.t. 

Bij het voeden van de installatie wordt 
gestreefd naar een optimale verdeling in 
korrelverhoudingen en verbrandingswaarde. 
Sturing vindt hiermee plaats op de verhouding 
grond — teerhoudend asfalt. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Via IFIX (besturingsysteem van alle installaties) 
warden de instellingen voor de procescondities 

X 
	

ten aanzien van de grond aangegeven en 
geregistreerd. 
A17-2: Ongewijzigd. 

Vrijkomende stromen zijn afhankelijk van de 

X 
	 toegepaste reinigingstechniek. Ten gevolge van 

deze techniek ontstaan gereinigde grond en 
schoon puin > 40 mm. De gereinigde grond 

6.6 	Samenvoegen reiniging 

6.6 	Samenvoegen immobilisatie 
6.6 	Samenvoegen fysische scheiding 

(nat of droog zeven) 
6.6 	Productie- en bewerkingsclusters 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 ~ijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 

pagina 16 van 28 



S G  

6.8.2 	Producten en residuen van reiniging 

6.8.3 	Uitkeuring en afzet van gereinigd 
product 

6.8.4 	Uitkeuring en afzet van immobilisaat 
6.8.5 	Restproducten 

7. 	Administratie en registratie 
7.1 	Registratie van partijen grond, 

restfracties en reststromen 

7.2 	Materialenbalans 

7.5 	Koppeling aanwezig tussen 
weegregistratie en facturatiemodule 

7.6 	Project-evaluatieformulier 

A.T.M. 

+ N N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

bevat minder dan 20% bodemvreemd 
materiaal. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Gereinigde grond wordt gekeurd door een 
erkend monstememer gekeurd en door ATM 
afgezet. De grond wordt direct geleverd aan 
MvO met uitzondering van de te keuren 
partijen. De beheerder is de heer W. Walle. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Via BRL 9335-2. A17-1: zie toetslijst BRL 9335 
t,a.v. de keuring. 

Uit de thermische reiniging komt een geringe 
hoeveelheid stof vrij. ATM stelt zich op het 
standpunt dat dit kan worden teruggevoerd 
aangezien het uit de grond afkomstig is. 
A17-2: In verband met de verminderde 
afzetmogelijkheden agv gehalte anionen is 
ATM sinds eind 2016 bezig haar proces verder 
te optimaliseren (o.a. zuiveringsinstallatie 
waswater 

In GIS worden alle vereiste gegevens 
geregistreerd en zijn terugvindbaar. 
A17-2: Ongewijzigd, dit wordt aantoonbaar 
gemaakt doordat alle vereiste informatie elders 
in deze lijst terugvindbaar is. 
Balansen over de inrichting worden maandelijks 
opgesteld. Het boekjaar gaat in april in. 
A17-2: Ongewijzigd. 
In GIS en IFIX worden productiegegevens 
vastgelegd. A17-2: Ongewijzigd. 
Voorraden worden maandelijks vastgesteld. 
A17-2: Voorraad wordt door middels 
laserscanning door een extern bureau 
(Leap3D) uitgevoerd. 
Middels GIS zijn alle gegevens gekoppeld. 
A17-2: Ongewijzigd, facturatie vindt plaats aan 
de hand van in GIS geregistreerde 
hoeveelheden. 
Projectevaluatieformulieren worden nooit 
gevraagd. A17-2: Ongewijzigd. 

Verslag audit 

SIKB protocol 7510, versie 4.0 
17.04-2014 

7.3 	Vastlegging productiegevens 

7.4 	Jaarlijkse opname voorraad 

NC1 = categorie 1 afwijking; NC 2 = categorie 2 afwijking; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet; 0 = opmerking 
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'Doorhalen wat niet van toepassing is. 

BRL 9335, versie 3.8 d.d. 12.09- + N N N Bevindingen 
2014 	 c c v 

1 2 T 

2 	Product- en proceseisen 
2.1 	Algemeen 

2.2 	Milieuhygiënische samenstellings- en 
emissie-eisen 

X 

2.3 	Civieltechnische eisen 

2.4 	Eisen aan het productonderzoek 

2.5 	Proceseisen 

2.6 	NL-BSB productcertificaat / 	X 
KOMO® productcertificaat 

3 	Eisen te stellen aan het 
kwaliteitssysteem 

3.1 	Berging eisen uit BRL 9335 	X  

ATM produceert grond met kwaliteit Industrie 
die tevens aan de eisen voor grootschalige 
bodemtoepassingen voldoet. Er lopen 
onderzoeken de geconstateerde gehaltes aan 
anionen te reduceren. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Voldaan wordt aan de eisen uit de Regeling 
bodemkwaliteit. 
A17-2: ten aanzien van de niet genormeerde 
anionen wordt aan toepasser van de grond 
sinds januari 2017 een flyer meegegeven 
teneinde de toepasser i.h.k.v. zijn zorgplicht op 
de op de hoogte te stellen van deze 
parameters. 
Civieltechnische keuring conform RAW vindt 
wel plaats, maar wordt buiten het certificaat om 
verricht. A17-2: Ongewijzigd. 
Protocol 9335-2, gericht op 
grondreinigingsproducten. A17-2: Ongewijzigd. 
De organisatie beschikt over een 
milieuvergunning en een kwaliteitshandboek. 
Een procesbeschrijving is geïntegreerd met de 
acceptatie en verwerking van alle afvalstoffen, 
waarvan acceptatie voor reiniging onder de 
BRL SIKB 7500 slechts een deel uitmaakt. 
Uitsluitend de categorieën 8.3.7.a (grond) en 
B.3.7.at (TAG) worden gezamenlijk tot grond 
onder de BRL 9335 gereinigd. 
In GIS (Goederen Informatie Systeem) worden 
alle stromen in bijgehouden. 
A17-2: ongewijzigd. 
NL-BSB- productcertificaat. A17-2: 
Ongewijzigd. 

Er is een kwaliteitshandboek aanwezig, zie ook 
toetslijst BRL SIKB 7500. 

X 

NC1 e categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 ~ijking ; nvt = niet van toepassing ; i = voldoet ; 0 = opmerking 
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3.2 	Procedures en werkinstructies 

3.3 	Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

3.3 	Functies 
3.3 	Acceptant 

3.3 	Monsternemer 

3.3 	Beslisser 

3.4 	Opdrachtvorming 
3.4.1 	Opdrachtvorming (bij acceptatie) 

Alle relevante voorschriften liggen vast in 
Approve, AV/AO-lC en het handboek. Dit omvat 
alle werkvelden en risicogebieden van het 
bedrijf en reikt daarmee vele maten verder dan 
de BRL 9335. 
A17-2: ongewijzigd 
Zie de bedrijfsgegevens voor het meest recente 
uittreksel van de KvK. 
TBV zijn per procedure, gericht op de specifiek 
processen vastgelegd. A17-2: Ongewijzigd. 

Feitelijke acceptatie vindt plaats onder de BRL 
SIKB 7500, waarbij de daar geldende 
functiescheiding wordt gehanteerd. De feitelijke 
acceptatie heeft eenmalig bestaan uit het 
toewijzen van de gereinigde afvalcodes B.3.7.a 
en B.3.7.at. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Bemonstering wordt uitbesteed aan Euroteam 
die op haar beurt de partijkeuringen door 
Adviesbureau Mol (Wateringen) laat uitvoeren. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Wemer Walle en de Acceptatiecommissie. 
Wemer Walle onderhoudt tevens de contacten 
ten aanzien van de afvoer naar de afnemers. 
W. Walle: in dienst sinds 1 mei 1990. 
Vooropleiding HTS 
Scheepswerktuigbouwkunde 1981. 
VCA-VOL, 28-6-2007, EPCN. Vele opleidingen 
gericht op veiligheid en verwerking van 
(gevaarlijke) afvalstoffen. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Eveneens W. Walle. Opgemerkt wordt dat van 
een feitelijk depot dat onder beheer van ATM 
valt geen sprake is aangezien de grond op het 
moment dat het van de band valt geleverd is 
aart de afnemer. 
A17-2: Ongewijzigd. 

Niet van toepassing, aangezien men zelf de 
gereinigde grond produceert. 
A17-2: Ongewijzigd. 

3.3 	Depotbeheerder partijbeheerder 

X 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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3.4.2 	Opdrachtvorming (bij levering) 

3.5 	Transportdocumenten 

3.8 	Melden bij bevoegd gezag 

Er wordt gewerkt onder een raamovereenkomst 
met Martens en Van Oord. 
A17-2: Naast Mv0 is ook direct aan Beelen 
uitgeleverd. Zie bijzonderheden.. 
Maandelijks wordt achteraf één 
transportdocument ter grootte van de totale 
levering opgesteld. Aangezien het transport 
een continue stroom per transportband betreft 
is er geen sprake van transport over de weg, 
waar deze regels feitelijk op zijn afgestemd. 
A17-2: Ongewijzigd. 
Grondbewijzen worden per maand verstrekt 
aan de enige afnemer. 
A17-2: Ongewijzigd, zie bijzonderheden. 
Het grondbewijs is opgesteld conform bijlage 1 
en is in overeenstemming met versie 3.8. 
A17-2: Ongewijzigd. De flyer t.a.v. de anionen 
maakt sinds januari 2017 integraal deel uit van 
het grondbewijs, 

X 

X 	Wordt niet gehanteerd door de organisatie. 
A17-1: Ongewijzigd. 
Alle informatie is aanwezig en kan op ieder 
gewenst moment getoond worden aan 
rechthebbenden. A17-2: Ongewijzigd. 
Dit wordt door Mv0 verzorgd bij de uiteindelijke 
toepassing. Mv0 levert zelf onder een eigen 

X BRL 9335 productcertificaat en neemt daarmee 
ook de meldingsplicht op zich. A17-2: 
ongewijzigd. 
Monsterneming, analyses. Monstememing 
wordt uitgevoerd door Mol Wateringen, de 
rapportage en toetsing door Euroteam. A17-2: 
Ongewijzigd. 
De gereinigde grond wordt op locatie na 
uitkeuring gelijk geleverd aan MvO. 
A17-2: ongewijzigd voor wat de levering aan 
MvO betreft.. 
Alle vereiste gegevens zijn in te zien en te 
vinden. A17-2: Ongewijzigd. 

3.6 	Grondbewijs 

3.6 	Eisen aan het grondbewijs 

X 

3.6 	Digitale gegevensuitwisseling 
3.6 	Grondbewijs van afkeur 

3.7 	Overige rapportagegegevens 

3.9 	Uitbesteden van werkzaamheden 

x 

3.10 	Overdracht van partijen grond 
voordat de partij is toegepast in het 
werk 

3.11 	Dossiervorming en documenten 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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BRL 9335, versie 3.8 d.d. 12-09-
2014 

Bevindingen 

Verslag audit 

3.12 	Behandeling van klachten 

3.13 	Archivering 
4 	Controle door de certificaathouder 
4.1 	Algemeen 
4.2 	Keuringseisen 
4.3 	( Interne )Functiescheiding 
4.4 	Verantwoordelijkheden 

certificaathouder 
ALG 	Correct gebruik certificatiemerk en 

verwijzing naar certificatiestatus 	X 

SIKB protocol 9335-2, versie 
3.4 d.d. 5.09-2014 

Verantwoordelijkheden  

Tijdens de voorgaande audit (A17-1) 
besproken: 
Via de afnemer Martens en Van Oord zijn er 
diverse klachten ontvangen aangaande de 
toepassing. De klachten betreffen de 
aangetroffen gehaltes aan anionen en klachten 
t.a.v. scheurvorming ten gevolge van de 
hydraulische eigenschappen. 
Momenteel loopt een traject met 
oorzaakanalyse en corrigerende maartregelen. 
Maatregelen zijn gericht op: 

• procestechnische verbeteringen 
enerzijds, 

• beperken van afzet naar brak gebied, 
• verstrekken van uitgebreidere wenken 

t.a.v. de toepassingsbeperkingen, (EI 
5.10.2 versie 1.0) 

• verstrekken van analysegegevens. 
De wenken worden met het grondbewijs 
meegegeven. 
A17-2: Deze casus heeft geresulteerd in een 
inspectie door ILT die in vier lasten onder 
dwangsoom heeft geresulteerd. Zie hiervoor de 
bijzonderheden en de toetslijst BRL SIKB 7500. 
Minimaal 5 jaar. A17-2: ongewijzigd. 

Conform protocol 9335-2. A17-2: Ongewijzigd. 
N.v.t. 
N.v.t. 

Op de website warden de juiste versie van 
certificaat BVG-010/7 en GR-052/7 beschikbaar 
gesteld. 

N N Bevindingen 
c C v 
1 2 T 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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SIKB protocol 9335-2, versie 
3.4 d.d. 5.09-2014 

4.1 	Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

4.2 	Opleidingseisen 
5 	Apparatuur en hulpmiddelen 
6 	Werkwijze 
6.1 	Opdrachtvorming 

6.2 	Benodigde voorinformatie over de 
vrijkomende grond 

6.3 	Verwachtingswaardenkaart voor 
in situ bodem 

6.3.1 	Verwachtingswaardenkaart op basis 
van een bestaande kaart 

6.3.2 	Opstellen van een 
verwachtingswaardenkaart 

6.4 	Verwachtingswaardenkaart voor 
grond in depot 

6.5 	Verwachtingswaarde in situ 
baggerspecie 

6.6 	Omvang, benodigde informatie en 
monstememing 

6.6.1 	Omvang partij 

+ N N N Bevindingen 
c c V 
1 2 T 

X 
	 Zie BRL. 

Zie punt 3.3 van de BRL. 
X Zie BRL SIKB 7500. 

In de overeenkomst met Mv0 is de kwaliteit en 
de systematiek vastgelegd. 
A17-2: Buiten de lopende raamovereenkomst is 
ook grond geleverd aan Beelen te Westdorpe. 
De overeenkomst is tijdens de voorgaande 
audit ingezien. 

X N.v.t. voor producten uit reinigingsinstallaties. 

X Idem 

X Idem 

X Idem 

Idem X 

X Idem 

De 'eenheid' betreft alle grond waarvan 
verwacht wordt dat die aan klasse industrie en 
de eisen voor grootschalige 
bodemtoepassingen voldoet. (Cat. B.3.7.a en 
B.3.7.at). Overige producten worden niet in 
deze eenheid verwerkt. 
A17-1: Ongewijzigd. 
Me voorinformatie is aanwezig en ligt vast in 
de dossiers. 
A17-2: In IFIX ligt vast dat deze stroom vanuit 
de B.3.7.a cluster wordt geproduceerd. 
Monsterneming vindt plaats door een erkende 
organisatie. Euroteam, die het veldwerk 
uitbesteedt aan Mol Wateringen. 
Bemonsteringsstrategie is uit materiaalstroom, 
volgens 6.2.5. van protocol 1001. 
A17-2: Ongewijzigd. 

6.6.2 	Benodigde gegevens partij 

6,6.3 	Monstememing 

X 

X 

NCI = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt -= niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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6.7 	Analyse 
6.7.1 	Te onderzoeken stoffen en 

eigenschappen 

6.7.2 	Omgaan met meetwaarden die 
kleiner zijn dan de bepalingsgrens 

6.7.3 	Omgaan met uitschieters 

6.7.4 	Disqualifier 
6.8 	Bepaling keuringsfrequentie 
6.8.1 	Toelatingsonderzoek 
6.8.1 	Keuring op variabelen 

Bij de keuring worden de voorgeschreven 
parameters uit het standaardpakket 
onderzocht. 
A17-2: gezien de geconstateerde gehaltes aan 
anionen worden deze momenteel aanvullend 
onderzocht. 
Worden met factor 1,0 meegenomen. A17-2: 
Ongewijzigd. 
In opmerking 4 van de rapportages van de 
partijkeuringen wordt een werkwijze 
beschreven hoe om te gaan met spreidingen 
>2,5. 
A17-2: in de beoordeelde rapportages zijn geen 
uitschieters waargenomen. 	• 
A17-2: Zijn niet aangetroffen. 

X Bij de toelating beoordeeld. 
De berekeningen van de k-waarde vinden 
inmiddels plaats op basis van de 
gerapporteerde, voor bodemtype 
gecorrigeerde, gehaltes. De berekening is 
correct. Het huidige regime is 1:10. 
Anionen worden aanvullend onderzocht, maar 
lopen wegens het ontbreken van een eenduidig 
toetsingskader niet meegenomen in de k-
waarde bepaling. 
A17-2: Ongewijzigd. Aanvullend wordt 
opgemerkt dat het huidige keuringsregime voor 
alle genormeerde parameters overeenkomt met 
het prestatieniveau dat ook voor een fabrikant-
eigenverklaring wordt geëist. Dit wordt voor een 
groot deel bepaald door een strakke 
beheersing van voor- en eindacceptatie van de 
cluster B.3.7.a. 
Wordt niet toegepast. 

De k-waarde bepaling zowel ten aanzien van 
bodemkwaliteitsklasse industrie als 
Grootschalige Bodemtoepassing is correct. 

6.8.1 	Gammaregeling 
6.8.1 	Overgangsregeling nieuwe 

parameters 
6.8.2 	Steekproefregime 

X 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; mrt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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X 

X 

x 

x 

6.8.3 	Partijkeuringsregime 
6.8.3 	Acceptatie van individuele partijen 

grond onder partijkeuringsregime 
6.8.3 	Terugkeer van partijkeuringsregime 

naar steekproefregime 
6.8.4 	Productiecontrole (reiniger) 

6.8.5 	Productiestop bij grond uit 
grondreiniging 

6.9 	Productiefase 
6.9 	Ontgraven 

6.10 	Opsplitsen en samenvoegen van 
partijen 

6.10 	Opsplitsen 
6.10 	Samenvoegen (na keuring) 
6.11 	Bestemmingsadvies 

6.12 	Transport 

6.13 	Levering  

A17-2: De meest kritische frequentie bedraagt 
sinds februari 2016 op samenstelling 1:10 
partijen. Sinds maart 2017 is de frequentie 
m.b.t. samebnstelling 1 per jaar, m.b.t 
.emissietoetswaarde is deze 1:10. 

Bij storingen en of productiestops wordt er in 
alle gevallen met andersoortige partijen 
gewerkt. De borging hiervan ligt in de 
procedures voor de BRL SIKB 7500. A17-1: 
Ongewijzigd. 

Partijen worden in eenheden van 
maandproductie uitgeleverd. A17-1: 
Ongewijzigd. 

Het betreft de overdracht aan een andere 
certificaathouder die zelf verantwoordelijk voor 
de afzet naar de eindbestemming. A17-1: 
Ongewijzigd. 
Niet beoordeeld. Het overgrote deel van de 
grond wordt direct vanaf de band op de locatie 
van de afnemer geleverd. 
De organisatie heeft een effectieve registratie. 
Alles is digitaal traceerbaar en goed geordend. 
Hoewel de feitelijke levering aan MvO onder de 
band plaatsvindt, wordt ten aanzien van de 
registratie onderscheid gemaakt tussen grond 
die op het bedrijfsterrein van MvO en op de 
TOP Moerdijk wordt opgeslagen. 
A17-2: Wegens de geconstateerde gehalten 
aan anionen is de gereinigde grond bestemd 
voor toepassing in brak gebied. De afnemer 

NC/ = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing; + = voldoet; 0 = opmerking 
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6.14.2 Transport 

6.14.5 Afronding 

6.15 	Verstrekken grondbewijs 

6.16 	Melden 

wordt hier middels een flyer nadrukkelijk op 
gewezen door dit op het grondbewijs aan te 
geven. 

Alle informatie is aanwezig. 
De eenheid is gedefinieerd als één continue 
monostroom thermisch gereinigde grond uit de 
gezamenlijke vergunde verwerking van tot 
industrie reinigbare grond en TAG. 
Het toepassen valt buiten de verantwoording 
van ATM. Wel geeft ATM de geschiktheid van 
het product aan. MvO draagt zelf zorg voor de 
afzet van de gereinigde grond. 
A17-2: Sinds de anionen problematiek urgent is 
geworden neemt ook ATM een nadrukkelijke rol 
bij het vinden van een geschikte toepassing. 
Zie bijzonderheden. 
Wordt door een derde (MvO) verzorgd. 
Zie bijzonderheden, voor de recent afgevoerde 
partijen liggen de vereiste gegevens vast. 
A17-1: Uiteindelijke toepassing valt 
voornamelijk onder verantwoordelijkheid van 
Martens en Van Oord. Daarnaast vindt 
momenteel ook afzet onder eigen beheer 
plaats. I.v.m. de anionen-problematiek 
vooralsnog alleen in brak gebied. 
Afgevoerde hoeveelheden worden maandelijks 
vastgelegd, waarna per periode een 
grondbewijs wordt verstrekt. 
A17-2: Ongewijzigd. 
A17-2: Voor de geleverde partijen zijn 
grondbewijzen afgegeven. Sinds februari 2017 
wordt een flyer bijgevoegd met informatie over 
de niet-genormeerde parameters. 
Martens en Van Oord is verantwoordelijk voor 
de melding, deze zet de grond zelf af, als BRL 
9335 certificaathouder. A17-1: Ongewijzigd. 

6.14 
	

Dossier 
6.14.1 
	

Inleiding 
6.14.2 
	

Ingaande partijen 

6.14.3 	Uitvoering 
6.14.4 	Uitgaande partijen 

6.14.4 Toepassen 

X 

NC1 = categorie 1 afwijking ; Ne 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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Auditprogramma en auditplan 

Auditprogramma en auditplan 

Onderwerp 

Algemeen 

BRL 
SIKB 
7500 
versie 4.0 

1e certificatiejaar 	2e  certificatiejaar 3e certificatiejaar 

	

. 	. 
• Ale-2 	A17-1 

• . 	. 

	

inspectie 	inspéctie  

A17-2 

inspectie 

A18-2 
ind. 

inspectie 

A18-1 
incl. 

inspectie 

A19-1 
incl. 

inspectie 

X P P P 2.1 

P P P X Volgen van partijen 2.2 

X P Transparantie en integriteit / 
uniformering van vergunningeisen 

P P 2.3 

P P P Zekerheid van bewerking X 2.4 

X P Keuze van bewerkingsmethode P P 2.5 

P P Afvoer van residuen van bewerking X P 2.6 

X P P P 2.7 Output 

X P P P (Interne) Functiescheiding 3.1 

P P X P 3.2 Basis zorgsysteem 

P P Borging eisen uit de BRL X P 3.3 

3:4 P P P Procedures en werkinstructies X 

X P P P Organisatie en personeel 3.5 

P P Vakbekwaamheid X P 3.6 

X P P P Uitbesteden van werkzaamheden 3.7 

P P P 3.8 Inhuur van personeel en materieel 

P P P 3.9 Documenten 

X P P P 3.10 Behandeling van klachten 

X P P Registratie/checklist P 3.11 

P P X P Interne audits 3.12 

P X P P Beheersing van afwijkingen 3.13 

P X P P 3.14 Archivering 

P P P Correct gebruik van het certificatiemerk 
en verwijzing naar certificatiestatus 

X ALG 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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A17-2 
en 

verificatie 

A18-1 
en 

verificatie 

P*1  Ongew 

Ongew 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Verslag audit 	 A.T.M. 

Onderwerp 

Algemeen 

Milieuhygiënische samenstellings-
en emissie-eisen 

Civieltechnische eisen 

Eisen aan het productonderzoek 

Proceseisen 

NL-BSB productcertificaat/KOMOOD -
productcertificaat 

Borging eisen uit BRI. 9335 

Procedures en werkinstructies 

Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

Opdrachtvorming 

Transportdocumenten 

Grondbewijs 

Overige rapportagegegevens 

Melden bij bevoegd gezag 

Uitbesteden van werkzaamheden 

Overdracht van partijen grond 
voordat de partij is toegepast in het 
werk 

Dossiervorming en documenten 

Behandeling van klachten 

Archivering 

Algemeen 

Keuringseisen 

(Interne) Functiescheiding 

Verantwoordelijkheden 
certificaathouder 

[ I e certificatiejaar I 2e certificatiejaar 3e  certificatiejaar 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Artikel 
BRL 
9335 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.5 

3.7 

2.5 

2.6 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.6 

3.8 

3.9 

3.10 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

3.11 

3.12 

3.13 

P*1  

P.z 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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Verwachte Proces 
tijdsduur 

Afdelingen / processen  Paragraaf BRL Paragraaf 
9335 	 BRL SIKB 

7500 

0,25 uur Openingsvergadering, o.a.: 
• introductie van de deelnemers 
• Toelichting auditwerkwijze  

Directie en 
kwaliteitsfunctionaris 

2 uur Audit systeemdeel Kwaliteitsfunctionaris 1-1,31 Urn H.3.3 
H.3.12 en 
1-1.3.13 

BRL 7500, 
Hfst. 2 en 3 

uur Audit projectdossiers Kwaliteitsfunctionaris 
Acceptanten 
Bedrijfsbureaumedewerkers 
Beslisser 

H.2 
H.3.4 tlm H.3.11 
H.4 
En van 
toepassing 
zijnde 
protocol(len): 
Protocol 9335-1 
Protocol 9335-2 
Protocol 9335-4 
Protocol 9335-9 
Zie 
begeleidende 
brief 

Protocol 
7510 en/of 
7511 

4 uur Audit bewerkingsinstallatie, opslaglocatie ❑epotbeheerder, 2° 
acceptant, procesoperators, 
kwaliteitsfunctionaris  

En van 
toepassing 
zijnde 
protocol(len): 
Protocol 9335-1 
Protocol 9335-2 
Protocol 9335-4 
Protocol 9335-9  

Protocol  
7510 en/of 
7511 

0,5 uur Restpunten Alg Alg Algemeen, certificatiemerk, klachten- 
behandeling ,etc. 
Evaluatie door de auditor 

0,25 uur Sluitingsvergadering, o.a.: 
• Bespreking van de bevindingen en 

conclusies 
• Bespreken eventuele 

aanbevelingen' 
• Bespreking eventuele 

vervolgacties  

Directie(vertegenwoordiger), 
kwaliteitsfunctionaris en 
overige belangstellenden 

2 uur 	Rapportage ten kantore van SGS 
INTRON Certificatie 

1  Aanbevelingen zijn niet bindend. 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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Bct t-010 

VERSLAG 
Periodieke audit BVG-01 018 A18-1 
Periodieke audit GR-052/8 A18-1 

Opdrachtgever 
	

ATM B.V. handelend onder de naam A.T.M. 
Vlasweg 12 
4782 PW MOERDIJK 

Contactpersoon 

Datum onderzoek 

Certificeatnummer(s) 

Auditor(en) 

de heer L. Kerstens 
23 februari en 2 maart 2018 
BVG-010/8 : Procescertificaat Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 
GR-052/8 : NL BSB productcertificaat / KOMO productcertificaat voor Grond 

de heer W. Eijgelaar 

	

Projectnummer 	C002360 

	

Rapportdatum 
	

16 maart 2018 

	

Certificatie-instelling 	SGS INTRON Certificatie B.V. 

Openbaarmaking aan derden gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de geauditeerde organisatie. Mocht het nodig 
zijn om het door het auditteam achtergelaten rapport te corrigeren, dan zullen wij u hiervan een herzien exemplaar toesturen. 

F-3.10.161150 17065 



Verslag audit 	 ATM B.V. handelend onder de naam A. T.M. 

Inleiding 
De op het voorblad vermelde audit heeft plaatsgevonden ten kantore van ATM B.V., tevens de 
productielocatie. 

De beoordeling is gebaseerd op: 
BRL SIKB 7500, versie 4.0 d.d. 17-04-2014 inclusief wijzigingsblad versie 1 d.d. 10-03-2016 
BRL 9335, versie 3.8 d.d. 12-09-2014 inclusief wijzigingsblad d.d. 10-03-2016. 

Doel van het onderzoek 
Deze audit is uitgevoerd met als doel handhaving van de certificaten..  

Bedrijfsgegevens 
Ingezien een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 20047607 
t.n.v. ATM B.V. met handelsnamen A.T.M., Jaartsveld Groen en Milieu en JGM d.d. 2 november 2017. 
Afgezien van de naamswijziging zijn de bedrijfsgegevens niet gewijzigd ten opzichte van de laatste 
audit. 

Bijzonderheden 
Er zijn beperkte wijzigingen aan het KMS doorgevoerd. Ingezien Register documentbeheer, 
aangepast zijn: 
• Grondbewijs EF 3.6, december 2017, de wijziging betreft de toevoeging van de tabel 

milieuhygiënische kwaliteit. 
• Vereiste deskundige BRL 7500/9336, EF 7.1, december 2017, dit betreft de uitbreiding van het 

Sales-team met Chantal Spermon. 
• Auditrapport GF 002, oktober 2017. 

De interne audit over 2017 is tijdens de vorige audit ingezien, een nieuwe planning moet nog gemaakt 
worden. 

Ten aanzien van de levering van gereinigde grond is er een klacht ontvangen ten aanzien van de 
aanwezigheid van vluchtige aromaten. ATM is verrast door de deze klacht. Verder uitwerken. 

Ingezien de aan- en afvoer uit GIS. 

Aangevoerd in 2017. 
Code Aanvoer 
8.3.7.A 534.580 
B.3.7.AT 575.406 
B.3.7.8 13.882 
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Tevens het maandoverzicht Productivity TRI uit GIS gezien, geproduceerde hoeveelheden per dag en 
shift gezien, uitgesplitst naar type grond. In december is 51.224 ton B.3.7.A, 120 ton B.3.7.8. 

BRL 9335 
Tot 12-12-2017 is onder het contract aan Martens en Van Oord geleverd. Het overzicht grondbewijzen 
is t/m/ december 2017 bijgehouden. Sinds vorige audit is alleen aan het depot MvO geleverd. De 
grondbeWijzen over augustus zijn pas in oktober afgegeven omdat er geen enigheid was over de 
geleverde hoeveelheden. Gezien grondbewijzen: 
• 17.022, 9.41 ton d.d. 23-10-2018 over de periode december 2017. Nieuwe versie grondbewijs met 

wenken en tabel "Milieuhygiënische kwaliteit thermisch gereinigde grond". 
• 17.016c, 42,166 ton, levering oktober 2017, gecorrigeerde versie 14-12-2017, aflevering aan 

Oostelijke Randweg, Moerdijk. 

Geleverd: 
B.A.3.7.a: 	186.997 ton 
B.A.3.7.A.Z 	828 ton. (gezeefde grond, niet onder certificaat geleverd t.b.v. proefprojecten als 
toeslagstof in bouwstoffen) 

Hiervan is afgevoerd 162.147 ton Eemshaven voor tijdelijke opslag, verder geleverd: 

Caron Oosterhout, 2.725 ton (10650-8-100198), door Leon Kerstens is gesignaleerd dat een BRL 
offerte ontbreekt. Geleverd aan inrichting, vergunning van GS Noord-Brabant in dossier. 
Bleiswijk, 18.647 ton. Melding 439159.0, 5-2-2018, incl. goedkeuring door DCMR. BLEIS-8-HOOGVL, 
B.A.3.7.A, geschat 85.000 ton. Ingezien mailwisseling van Jan Hoeflaken (laatste datum 4-12-2017) 
met Van de Zandschulp waarin een beschrijving van de gebruiksmogelijkheden en -beperkingen. 
Tevens ingezien mail d.d. 14-11-2017, hierin zijn onder andere BRL 9335 en 7500 certificaat 
bijgevoegd alsmede voorbeeld grondbewijs. Intern is gesignaleerd dat nu men zelf grond gaat leveren 
de offertevorming beter gestructureerd moet worden. Uit de mailwisseling t.a.v. de afzet aan de Plas 
van Heenvliet blijkt dat alle onderdelen die onder een bestemmingsadvies vallen zijn 
gecommuniceerd. Desondanks wordt aanbevolen dit meer gestructureerd te verzorgen. 

Sinds de voorgaande audit zijn 3 keuringen uitgevoerd (114 tijdens voorgaande audit beoordeeld). 
Standaardpakket, aangevuld met anionen en asbest, en incidentele parameters die door afnemers zijn 
genomen. Na 1 per jaar is nu de frequentie naar 1:10 voor nikkel (industrie) en 1: 10 voor Ni en Zn 
voor GBT. 

115: 20 t/m 27-08-2017, Euroteam, monsternemers van Mol, rapport d.d. 3-10-2017, 9.660 ton, olie 
<20, PAK 0,35, PCB 0,0049. Naftaleen <0,050. 
116: 19 t/m 22-11-2017, Euroteam, monsternemers van Mol, rapport d.d. 29-12-2017, 7.245 ton, olie 
<20, PAK 0,35-0,38, PCB 0,0049. Naftaleen <0,050. 
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117: 16 tIm-22-01-2018, Euroteam, monsternemers van Mol, rapport d.d. 19-02-2018, 7.255 ton, olie 
<20, PAK 0,35, PCB 0,0049. Naftaleen <0,050. 

Door de voormalige afnemer van de gereinigde grond is ATM tot een kort geding gedaagd in verband 
met de gemeten aanwezigheid van vluchtige aromaten. De aard van de klacht verbaast ATM 
aangezien deze stoffen geacht worden bij thermische reiniging als eerste te verwijderen. Omdat de 
vluchtige aromaten om die redenen niet gemeten worden maar de PAK Naftaleen wel wordt deze als 
signaalwaarde beoordeeld. Naar aanleiding van de klacht zijn alle bekende analyses van naftaleen 
vergeleken. Ingezien sheet "Naftaleen" waarin 102 keuringen over 2009-2017 op een rij zijn gezet. 
Hoogste jaargemiddelde: 0,23 in 2009 (max. 0,85). Daarna nooit hoger dan 0,1 mg/kg. Eigen 
indicatieve BTEX analyses geven niet meer dan 0,1 mg/kg. Conclusie is dat naftaleen continu rond de 
rapportagegrens is gemeten, aanwijzingen voor aanwezigheid van BTEX bij het verlaten van de 
installatie zijn er niet. 

BRL 7500 
Geaccepteerde partijen: 
831809, 10.417 ton. Suez, PAK-verontreinigde grond uit Frankrijk. AL-West, 28-10-2016, 615632- 
745154, olie, PCB, PAK, VOCI, uitloging metalen, aangevuld met eigen labmetigen. 
B32083, 28,58 ton, verontreinigd met zuur. Wilgem, calamiteit, drugsafval aceton en zuur. Ingenomen 
als calamiteit. Geen aanleiding metalen te vermoeden. 

B32037, 1,54 ton analyse ALWest, 35004560, 7-3-2017, Koper, zink, zware olie. 

Ingezien toetsing B32297, gebruik gemaakt van Tauw Toetsings Tabel. Bij de toetsing wordt met de 
helft van het humusgehalte gewerkt. Eerst wordt aan de Vorst case', zijnde 2% lutum, 2% humus 
getoetst. Als daar niet aan wordt voldaan worden de grenswaarden uitgerekend. 

Ingezien "Verloop vervuilde grond (per categorie) Maand jan 2018". Per maand wordt beginvoorraad, 
aanvoer, interne verschuivingen, afvoer en productie, eindvoorraad en correctie. Maandelijks wordt 
ook een 3D inmeting m.b.v. een drone en laserscanner gedaan. Tevens ingezien rapport 
"Volumebepaling voor ATM te Moerdijk 01-02-2018", uitgevoerd door Lear) 3D, d.d. 4-2-2018. 

Ook wordt de voorraad gereinigde grond die nu op het Terra-terrein wordt opgeslagen maandelijks 
ingemeten. Ingezien sheet ATM Terra BV. 

Bij de rondgang is het terreindeel "Terra" bezocht waar nu de gereinigde grond wordt opgeslagen. In 
vakken wordt nu partijen partijgewijs opgeslagen. 

Voor deze audit was 12 uur gepland. Deze geplande audittijd was voldoende. 

De tijdsbesteding voor deze audit op basis van BRL 9335 in combinatie met BRL SIKB 7500 is als 
volgt: 
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Tijdsbesteding op kantoor 
	10 uur 

Tijdsbesteding op locatie 
	2 uur 

Er is een afspraak gemaakt voor de volgende kantooraudit op 7 en 14 september 2018. 

Geïnterviewde vertegenwoordigers 
Naam 	 Functie 	 Aanwezig Aanwezig 

bij opening 	bij sluiting 
Leon Kerstens 	 Milieu CoOrdinator, lid Vooracceptatie 	Ja 	Ja 

Commissie 
Heidy van Dijck 	 Kwaliteitscorkdinatie, lid Vooracceptatie 	Ja 	Ja 

Commissie 
Oscar van den Berg 	Manager Compliance 	 Ja 	nee 
Ruben Mureau 	 Milieucoördinator 	 Nee 	Nee 
Paul Wessels 	 Assistent Business Unit Controller 	Nee 	Nee 
Nicole van Loon 	 Commercieel Medewerkster Binnendienst Nee 	Nee 
Jan Hoeflaken 	 Senior Advisor Circulair Economy 	Nee 	Nee 

Non-conformiteiten 
De non-conformiteit van de vorige audit is besproken met ATM B.V. De bewijzen voor corrigerende 
maatregelen zijn beoordeeld en akkoord bevonden. Deze non-conformiteit is daarmee afgehandeld. 

Een beschrijving van de afhandeling van de non-conformiteit is hieronder weergegeven. 
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NC1 
Norm 	 BRL SIKB 	§ 6.3.4 Datum 8-9-2017 	Status Afgehandeld 

7500,versie 4.0 
d.d. 17-04-2014 
Inclusief 
wijzigingsblad 
versie 1 d.d. 
10-03-2016 

Omschrijving 	Ingezien de criteria voor indeling in B.3.7.a en 13.3.7.b. 
Afwijking: bij de beoordeling wordt niet altijd rekening gehouden met correctie 
voor bodemtype. 

Oorzaak/omvang 	Samenvatting van de brief d.d. 22-12-2017: ATM heft altijd grond conform 
haar vergunningsvoorwaarden ingenomen. Aangegeven is dat hier nog nooit 
eerder een afwijking op geschreven is en dat deze afwijking als zodanig dus 
historisch is gegroeid. 

Corrigerende 	Beschreven is een set maatregelen: 
maatregel 	- Toetsen van Nederlandse grond aan de voetnoot 3 onder de tabel 1 

- Geen correctie op tot grond reinigbare afvalstoffen niet zijnde grond. 
- Ook geen correctie op buitenlandse grond 
- opnemen van een verwijzing in de offertes 

OordeeiNerificatie Beoordeeld aan de hand van de op 22-12-2017 ontvangen mail van L. 
Kerstens (ATM). 
Ten aanzien van de oorzaakanalyse moet bevestigd worden dat het hanteren 
van de vast getallen inderdaad een historisch gegroeide interpretatiefout is. 
Mede door toedoen van de branchevereniging NVPG is het aspect 
bodemtypecorrectie bij acceptatie in SIKB-verband hernieuwd onder de 
aandacht gebracht. Deze aanscherping heeft er inderdaad toe geleid dat het 
beoordelen op bodemtypecorrectie onderdeel is gaan uitmaken van de audit. 
Als maatregel stelt men dat de correctie uit voetnoot 3 wordt toegepast op 
GROND: humus * 50% (met ondergrens van 2%), lutum 100% i.v.m. volledige 
terugvoer stof. 
Voor andere afvalstoffen niet zijnde grond die wel toe grond gereinigd worden, 
wordt deze correctie niet toegepast. 
T.a.v. de maatregelen. Nederlandse grond en andere afvalstoffen akkoord. 
Voor buitenlandse grond geldt dat het vaak moeilijk is aan Nederlandse eisen 
te toetsen omdat de lutum en humus bepalingen in het buitenland onbekend 
zijn. Afhandeling akkoord. 

Tijdens deze audit is geen non-conformiteit vastgesteld. 
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Conclusies 
Op basis van de tijdens de audit verzamelde gegevens wordt geconcludeerd dat: 

ATM B.V. voldoet aan de eisen gesteld in de normen. 
Een positief advies wordt gegeven voor het handhaven van het 
Het auditprogramma is naar aanleiding van deze audit ongewijzigd. 

Overzicht aanbevelingen 
Omschrijving 

6.11 	Het betreft de overdracht aan een andere certificaathouder 
die zelf verantwoordelijk voor de afzet naar de 
eindbestemming. A18-2: nu men zelf de afzet verzorgt 
wordt aanbevelen ook het afgeven van 
bestemmingsadviezen te structuren. 

0 Norm 
1 

SIKB protocol 9335-2, versie 3.4 
d.d. 5-09-2014 
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Beoordeling 

Scope 
BVG-010/8 : 
Procescertificaat Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 

SIKB protocol 7510 

Bewerkingslocatie: 
Vlasweg 12 
4782 PW MOERDIJK 

Bewerkingstechniek: thermisch reinigen 
GR-052/8  
NL BSB productcertificaat Grond 

Protocol 9335-2 

Grondbanklocatie: 
Vlasweg 12 
4782 PW MOERDIJK 

Toetsing 
In onderstaande toetsingslijst is aangegeven op welke onderdelen van de norm(en) is getoetst. 
In de kolommen NC1 en NC2 wordt verwezen naar eventueel geconstateerde non-conformiteiten. 
De toetsing is gebaseerd op een steekproef. Uit de bevindingen van deze steekproef is de 
bovenvermelde conclusie afgeleid. Eventuele aanbevelingen tot verbetering van het kwaliteitssysteem 
zijn niet bindend. 

In de derde kolom (4) wordt met een teken 0 verwezen naar aspecten die tijdens fase 2 van de 
toelatingsaudit kunnen leiden tot een non-conformiteit. 
In de derde kolom (+) wordt met een teken - verwezen naar aspecten die wel behandeld zijn, maar 
waarvan de implementatie pas in de toekomst aantoonbaar zal zijn. 
Een onderdeel dat voor (de scope van) het certficaat niet van toepassing is en daarom nooit 
beoordeeld hoeft te worden, wordt in de bevindingenkolom aangegeven als "niet van toepassing" 
(n.v.t.). Een onderdeel dat wel voor (de scope van) het certificaat van toepassing is, maar tijdens de 
audit of inspectie niet is beoordeeld, wordt in de bevindingenkolom aangegeven als "niet beoordeeld" 
(n.b.). In deze gevallen wordt de derde kolom (+) niet ingevuld. 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing + = voldoet ; 0 = opmerking 
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BRL SIKB 7500, versie 4.0 
17-04.2014 incl. wijzigingsblad 
d.d. 10-03-2016 

2 	Eisen te stellen aan het proces 
2.1 	Algemeen 
2.2 	Volgen van partijen 

2.3 	Transparantie en integriteit / 
uniformering van vergunningeisen 

2.4 	Zekerheid van bewerking 

2.5 	Keuze van bewerkingsmethode 

+ N N N Bevindingen 
c c V 
1 2 T 

De grondadministratie vindt plaats in GIS, de 
grondadministratie voor de reinigingslocatie. 
GIS vormt de basis voor de grond en de 
financiële administratie van het bedrijf. De 
hoeveelhedenregistratie loopt primair via de 
wegingen over de eigen weegbrug op de 
locatie. 
A18-1: Bij de vooracceptatie worden op grond 
van de beschikbare gegevens partijen 
ingedeeld in afvalcategorieën. De codering voor 
tot industrie te reinigen grond is B.3.7.a. 
ATM beschikt over een goede beschrijving van 
het reinigingsproces en het administratieve 
proces. in EF 3.2 (september 2009) ligt 
duidelijk vast welke bedrijfsactiviteiten worden 

X 	 gehanteerd in relatie tot de verwerken en 
bewerken stromen. Daarnaast wordt conform 
de AO/IC gewerkt die deel uitmaakt van de 
vergunning. 
A18-1: ongewijzigd. 
Periodiek, iedere eerste van de maand, wordt 
een voorraadopname gedaan. Hierbij wordt de 
grondbalans opgesteld en gecontroleerd met 
de werkelijke voorraad op het terrein. 
Correcties ten aanzien van vocht- en 

X 
	 gloeiverlies worden op deze wijze wekelijks 

geactualiseerd. 
Op verzoek kan een project evaluatie formulier 
worden verstrekt. Ook bij ATM is hier nog nooit 
om gevraagd. 
De wijze van clusteren in het depot borgt dat 
geen altematieve verwerking plaatsvindt. 
De acceptatievoorwaarden liggen duidelijk vast 
in het kwaliteitshandboek en sluit aan bij de X 	
vigerende milieuvergunning. 
A18-1: Ongewijzigd. 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; + voldoet ; 0 = opmerking 
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BRL SIKB 7500, versie 4.0 
17.04-2014 incl. wijzigingsblad 
d.d. 10.03-2016 

3.6.1 	Functie- en taakomschrijvingen 

326 

ATM B.V. handelend onder de naam A.T,M. 

N N N Bevindingen 
c c V 
1 2 T 

In formulier EF 7.1 'vereiste deskundige 
BRL7500/9335" liggen de functiebenamingen 
volgens BRL, volgens de bedrijfsstructuur 
alsmede de namen van de functionarissen vast. 
Gezien ondertekeningen door: 

X 

3.6.2 	Kwalificatie. opleidings• en 
ervaringseisen personeel X 

3.6.2 	Voor-Acceptant/ 
commercieel medewerker 

ft op 27-8-2015 de 
vlo 	op gevo gd en ondertekend op de 
hoogte te zijn van de functie. 
A18.1: Ongewijzigd 
Bij P&O worden in een softwaresysteem de 
eisen vastgelegd en geregistreerd over welke 
kwalificaties de medewerkers beschikken.  
A18-1: Ongewijzigd. 
Binnen de vooracceptatie is ook nog een 
functiescheiding aangebracht tussen de 
commerciële vooracceptatie en de 
milieuhygiënische vooracceptatie.  

X 

A18-1: Ongewijzigd. 
3.6.2 	Monsternemer 

X 

3.6.2 	Eindacceptant/ 
Kwaliteitsfunctionaris 

X 

NC1 m  categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 aM'tlking ; mrt e niet van toepassing + = voldoet ; 0 e opmerking 
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X 

3.8 	Inhuur van personeel en materieel 

3.9 	Documenten 

N N N Bevindingen 
c c V 
1 2 

Beoordeeld tijdens voorgaande 
Iii!MM-1: Ongewijzigd. 

onge jzig 
Binnen het bedrijf wordt het programma 
"Management Development" gehanteerd. Deze 
manier van werken is in brede zin ingevoerd en 
beperkt zich niet tot de BRL SIKB 7500. 
A18.1: Ongewijzigd. 
Binnen de gehele organisatie wordt veel 
aandacht besteed aan (het op peil houden van) 
opleiding. In AFAS worden de kwalificaties die 
kunnen vervallen bewaakt. 
Daarnaast is er een actief beleid om 
medewerkers op te leiden. 
A18-1: Ongewijzigd. 
Onderaanneming i.h k .v. deze BRL betreft 
alleen monstememing. De erkenning van het 
bureau dat de daadwerkelijke monstememing 
heeft uitgevoerd (Mol Wateringen) is op de site 
van Agentschap NL getoetst. Ook de partij 
waar de monstememing is eerste instantie is 
uitbesteed voldoet. 
A18-1: Ongewijzigd. 
Er is geen sprake van inhuur van materieel en 
geen inhuur van bij de BRL betrokken 
medewerkers. A18-1: Ongewijzigd. 
De in deze genoemde paragraaf genoemde 
documenten zijn op verzoek in te zien. Komen 
tijdens de audit in detail aan de orde. 
A18-1: ongewijzigd. 

SRL SIKB 7500, versie 4.0 
17.04-2014 incl. wijzigingsblad 
d.d. 10.03-2016 

3.6.2 	Depotbeheerder / terreinbeheerder 

3 6 2 	Operator installatie 

3:6.2 	KAM-medewerker 

X 

3.6.3 	Opleiding nieuwe medewerkers 

3.6.4 	Opleiding tijdens loopbaan 

X 

3.7 	Uitbesteden van werkzaamheden 

NCI = categorie I ~icing ; NC 2= categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; = voldoet t 0 = opmerking 
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3.11 	Registratie/checklist 

3.12 	Interne audits 

3.13 	Beheersing van afwijkingen 

3.14 	Archivering 

ATM 9 V. handelend onder de naam A.T.M. 

+ N N N Bevindingen 
C C V 
1 2 

Me gegevens werden vastgelegd en duidelijk 
gedocumenteerd. 
Gezien de bedrijfsactiviteiten is er met name 
sprake van geurklachten, deze worden 
veroorzaakt door de verwerking van het 
chemisch afval en zijn niet primair aán de 
verwerking van grond te relateren. Er wordt 
bijzonder veel aandacht aan communicatie met 
bevoegd gezag en omgeving besteed. 
A18-1: Ten aanzien van de exacte juridische 
status wordt in het kader van deze rapportage 
geen andere uitspraak gedaan dan dat ten 
aanzien van de lasten nog in discussie is met 
ILT. Onafhankelijk daarvan worden momenteel 
aanpassingen in de procesvoering doorgevoerd 
en verder voorbereid om de belasting met 
anionen in hert gereinigd materiaal zoveel 
mogelijk te reduceren. 
Naast te vermelde last onder dwangsom is 
ATM ook in een kort geding gedaagd t.a.v. de 
aanwezigheid van vluchtige aromaten. De in 
het verleden structureel gemeten gehalten aan 
naftaleen rond of onder de rapportagegrens 
hebben mede met de zeer vluchtige aard van 
de verbindingen nooit aanleiding gegeven te 
vermoeden dat deze aanwezig zijn. 
In GIS en !FIX liggen de registratie van 

X 	 acceptatie, verwerking alsmede de operationele 
gegevens van de installaties vast. 
: Ongewijzigd. 
In de "Auditplanning vanaf 2015' zijn alle 
interne audits voer de komende 3 jaar gepland. 

X 	 A18-1: Ingezien de audit uitgevoerd 
waarin alle vereiste punte!!!r!bod Met gewijzigd. 

In Approve is deze paragraaf puntsgewijs 

X 	 uitgewerkt. Per punt zijn alle risico's en 
beheersmaatregelen beschreven. 
A18-1: Ongewijzigd. 

X 	Meer dan 5 jaar. 

Verslag audit 

BRL SIKB 7500, versie 4.0 
17.04.2014 incl. wijzigingsblad 
d.d. 10-034018 

3.10 	Behandeling van klachten 

NCI = categorie 1 afwijking NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; %, voldoet ; 0 = opmerking 
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ALG 	Correct gebruik cortificatiernerk en 
verwijzing naar certificatiestatus 

SIKB protocol 7510, versie 4.0 
17.04-2014 

+ N N N Bevindingen 
C C V 
1 2 T 

Er is geen aanleiding de sanctieprocedure te 
starten. 
A18-1: ongewijzigd. 
Op de website warden de juiste versie van 
certificaat BVG-010/8 en GR-052/8 beschikbaar 
gesteld. A17-12 Geverifieerd op de website, 
versies zijn actueel. 

+ N N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

BRL SIKB 7500, versie 4.0 
17-04-2014 incl. wijzigingsblad 
d.d. 10-03-2016 

ALG 	Sancties 

4. Verantwoordelijkheden 
4.1 	Taken en verantwoordelijkheden 	X 
4.2 	Opleidingseisen 	 X 
5. Apparatuur en hulpmiddelen 

X 

Zie BRL. 
Zio BRL. 
Geen opmerkingen. Gewerkt wordt met een 
eigen thermische grondreinigingsinstallatie. 
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 

Installatie Moerdijk is eigendom van ATM. 
A18-1: ongewijzigd. 
Vergunning afgegeven door provincie Brabant 
met kenmerk 1371180/19295 d.d. 14-07-2009 
van kracht. 
Van rechtswege (Wage) is deze vergunning 
voor onbepaalde tijd van kracht geworden. Op 
de betreffende vergunning worden jaarlijks 
meerdere wijzigingen aangevraagd, ingezien 
het register 
In de vergunning zijn acceptatievoorwaarden 
opgenomen. De waarden vanuit de BRL 
worden gehanteerd. De thermische 
grondreiniging is vergund. 
Op deze vergunning zijn veel 
wijzigingsvergunningen afgegeven. 

6. Werkwijze procesmatige, ex situ 
bewerking van grond en/of 
baggerspecie 

6.1 	Locatie en activiteiten 	 X 

6.2 	Milieuvergunningen beschikkingen 

Nel 11 categorie 1 afmjking ; NC 2 categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; 	voldoet ; 0 = opmerking 
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4,  N N N Bevindingen 
c c V 
1 2 T 

X 

X 

X 

X 

6.3 	Vooracceptatie van procesmatig te 
bewerken grond c.a. en baggerspecie 

6.3.1 	Aanbieding 

6.3.2 	Benodigde gegevens 

6.3.3 	Afwijkingen 
6.3.3.1 Voor-acceptatie kleine partijen 

6.3.3.2 Voor-acceptatie van 
calamiteitengrond t -baggerspecie 

6.3.3.3 Voor-acceptatie van grond en 
baggerspecie voor immobilisatie 

6.3.3.4 Voor-acceptatie van RKGV en andere 
afvalstoffen voor reiniging 

A18-1: Ongewijzigd. 

In de aanbiedingen wordt de dienst 
omschreven en wordt naar de BRL verwezen. 
Er wordt op zeer consistente wijze gewerkt. 
M8-1: de ingeziene offertes voldeden aan de 
eis. Zie bijzonderheden. 
Me aan opdrachtvorming, voor- en 
eindacceptatie gerelateerde gegevens worden 
consequent in GIS vastgelegd. Dit systeem 
geeft een eenduidige en toegankelijke ingang 
naar alle te beoordelen aspecten. 
A18.1: Van de beoordeelde stromen was de 
informatie aanwezig. Tevens zijn via GIS 
inkeuringsresultaten van de metalen 
beschikbaar. 

Kleine partijen worden zonder voorinformatie 
ingenomen, maar wordt altijd wel middels de 
XRF op metalen gekeurd. A18-1: Ongewijzigd. 
Bij calamiteitengrond die in de nacht wordt 
gebracht geldt de instructie deze apart op te 
slaan, de grond wordt dan separaat 
bemonsterd. A18-1: Ongewijzigd. 
Parbjen grond met een hogere verontreiniging 
aan zware metalen dan de klasse Industrie 
wordt ook gereinigd onder de code B.3.7.B. 
Deze grond gaat na reiniging naar een 
volgende bewerker, meestal immobilisatie. 
A18-1: Ongewijzigd. 
Bij de inzameling van RKGV wordt standaard 
iedere vracht onderzocht, totdat voor de 
betreffende afvalstroom is aangetoond dat het 
materiaal aan de eisen voldoet. Dan gaat de 
frequentie terug naar 1 op 5. 
Momenteel overweegt men ook 
sorteerzeetzand voor thermische reiniging in te 
nemen. 
A18-1: acceptatie van deze stromen doorloopt 
de gangbare procedure met steekproefsgewijze 
XRF meting. 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; 	voldoet ; 0 = opmerking 
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6.3.3.5 Voor-acceptatie van verontreinigde 
grond voor natte en droge zeving 

6.3.4 	Doelstelling van bemerking 

6.3.5 	Acceptatie van zwaarder 
verontreinigde en overige partijen 

6.4 	Aanbieding en opdracht 

6.6 	lnkeuring en eindacceptatie 

6.6 	Overslag en opslag 

6.6 	Inleiding 
6.6 	Uitgangspunten voor samenvoegen 

van grond e.a. 

N N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

X N.v.t. 

>90% van de voor reiniging ingenomen grond 
wordt tot klasse industrie gereinigd. Een in 
verhouding zeer geringe hoeveelheid grond die 
Zowel met organische als anorganische 

X 	 parameters is verontreinigd wordt na 
verwerking voor immobilisatie afgezet. 
A18-1: ingezien de criteria voor indeling in 
8.3.7.a en B.3.7.b. Er wordt nu getoetst aan de 
criteria onder tabel 1. 
Partijen grond met een hogere verontreiniging 

X 	 wordt ook gereinigd onder de code 8.3.7.B. 
aan zware metalen dan de klasse industrie 

A18-1: Ongewijzigd. 
Alle aanbiedingen worden schriftelijk gedaan. 
Beoordeeld Is het standaard offerte voor de 
grondreiniging. Er wordt vermeld dat het werk 

X 	 onder de BRL SIKB 7500 en protocol 7510 
wordt uitgevoerd. 
A18.1: Ongewijzigd. 
Alle inkomende partijen worden zowel zintuiglijk 
en chemisch-analytisch direct beoordeeld. 
Alle binnenkomende vrachten ondergaan een 
streng inkeuringsregime waarbij Of elke, 6f elke 
5e wacht wordt onderzocht, hierbij wordt 
standaard een zeer uitgebreid metalenpakket 
onderzocht en vastgelegd. X 
Deze werkwijze, in combinatie met de volledige 
verwijdering van organische verontreinigingen 
borgt dat ook bij ontbrekende voorinformatie de 
samenstelling van de grond met voldoende 
zekerheid in kaart wordt gebracht.  
A18.1: Ongewijzigd. 
Overdracht van de informatie wordt via 
eindacceptatieformulier via de chauffeur aan de 

X 	 depotbeheerder verstrekt, 
A18-1: Ongewijzigd. 

X 
	 Akkoord. Is goed in vergunning en procedures 

geregeld. 

NC1 tt: categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing = voldoet : 0 = opmerking 
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6.6 	Samenvoegen reiniging 

6.6 	Samenvoegen immobilisatie 
6.6 	Samenvoegen fysische scheiding 

(nat of droog zeven) 
6.6 	Productie- en bewerkingsclusters 

6.7 	Procesmatige bewerking 

8.8 	Opslag, uitkeuring en afzet van eind-
en restproducten. 

6.8.1 	Algemeen 

6.8.2 	Producten en residuen van reiniging 

6.8.3 	Uitkeuring en afzet van gereinigd 
product 

+ N N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

A18-1: Geclusterd wordt op basis van de 
afvalcodes B.3.7.a en B.3,7.b. Het onderscheid 
wordt bepaald door grond die tot industrie te 
reinigen is (B.33.a) en die een verdere 
bewerkingsstap vereist (B 3.71). Verdere 
differentiatie wordt niet nodig geacht, 
aangezien de voor- en elndacceptatle borgt dat 
het gereinigde materiaal aan de eisen blijft 
voldoen. 
Grond wordt samengevoegd gericht op 
thermische reiniging. 

X N.v.t. 
N.v.t. 

Bij het voeden van de installatie wordt 
gestreefd naar een optimale verdeling in 
korrelverhoudingen en verbrandingswaarde. 
Sturing vindt hiermee plaats op de verhouding 
grond — teerhoudend asfalt. 
A18-1: Ongewijzigd. 
Via !FIX (besturingsysteem van alle installaties) 
worden de instellingen voor de procescondities 
ten aanzien van de grond aangegeven en 
geregistreerd. 
A18-1: Ongewijzigd. 

Vrijkomende stromen zijn afhankelijk van de 
toegepaste reinigingstechniek. Ten gevolge van 
deze techniek ontstaan gereinigde grond en 
schoon puin > 40 mm. De gereinigde grond 
bevat minder dan 20% bodemvreemd 
materiaal. 
A18-1: Ongewijzigd. 
Gereinigde grondwordt gekeurd door een 
erkend monsternemer gekeurd en door ATM 
afgezet. De grond wordt direct geleverd aan 
MvO met uitzondering van de te keuren 
partijen. De beheerder is de ~. 
A18-1: Ongewijzigd. 
Via BRL 9335-2. A17-1: zie toetslijst BRL 9335 
t.a.v. de keuring. Voldaan is aan de criteria niet 

X 

X 

X 

X 

X 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afvniking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet ; 0 = opmerking 
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+ N N N Bevindingen 
c c V 
1 2 T 

6.8.4 	Ultkeuring en afzet van immobilisaat 	 X 
6.8.5 	Restproducten 

X 

cp andere organische parameters dan PCB, 
PAK en minerale olie te onderzoeken. 

Uit de thermische reiniging komt een geringe 
hoeveelheid stof vrij. ATM stelt zich op het 
standpunt dat dit kan worden teruggevoerd 
aangezien het uit de grond afkomstig is. 
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 

7. 	Administratie en registratie 
7.1 • 	Registratie van partijen grond, 	 In GIS worden alle vereiste gegevens 

restfracties en reststromen 	 geregistreerd en zijn terugvindbaar. 
X 	 A18.1: Ongewijzigd, dit wordt aantoonbaar 

gemaakt doordat alle vereiste informatie elders 
In deze lijst terugvindbaar is. 

7.2 	Materialenbalans 	 Balansen over de inrichting worden maandelijks 
X 	 opgesteld. Het boekjaar gaat in april in. 

A18-1: Ongewijzigd. 
7.3 	Vastlegging productiegevens 	

X 	
In GIS en !FIX werden productiegegevens 
vastgelegd. A18-1: Ongewijzigd. 

7.4 	Jaarlijkse opname voorraad 	 Voorraden worden maandelijks vastgesteld. 

X 	
A18-1: Voorraad wordt door middels 
laserscanning door een extern bureau 
(Leap3D) uitgevoerd. 

7.5 	Koppeling aanwezig tussen 	 Middels GIS zijn alle gegevens gekoppeld. 
weegregistratie en facturatiemodule 	

X 	
A18-1: Ongewijzigd, facturatie vindt plaats aan 
de hand van in GIS geregistreerde 
hoeveelheden. 

7.6 	Project-evaluatieformulier 	
X 	

Projectevatuatieformulieren worden nooit 
gevraagd. A18-1: Ongewijzigd. 

'Doorhalen wat niet var. toepassing is. 

BRL 9335, versie 3.8 d.d. 12-09- + N r4 N Bevindingen 
2014 incl. wijzigingsblad d.d. 	C c V  

Product- en proceseisen 

NC1 = categorie 1 afwijking : NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing : = voldoet 0 =, opmerking 

pagina 18 van 29 

10-03.2016 	
1 2 T 



.Verslageudit 	 ATM B.V. handelend onder de naam A. T.M. 

BR!. 9335, versie 3.8 d.d. 12-09- + N N N Bevindingen 
2014 incl. wijzigingsblad d.d. 	c c v 

10.03-2016 	
2 1 

2.1 	Algemeen 

X 

2.2 	Milieuhygiënische samenstellings- en 
emissie-eisen 

2.3 	Civieltechnische eisen 

2.4 	Eisen aan het productonderzoek 	x 

2,5 	Proceseisen 

x 

2.6 	NL-BSB productcertificaat / 
KOMO® productcertificaat 

3 	Eisen te stellen aan het 
kwaliteltssysteem 

3.1 	Borging eisen uit BRL 9335 	x  

ATM produceert grond met kwaliteit Industrie 
die tevens aan de eisen voor grootschalige 
bodemtoepassingen voldoet, Er lopen 
onderzoeken de geconstateerde gehaltes aan 
anionen te reduceren. 
A18-1: Ongewijzigd 
Voldaan wordt aan de eisen uit de Regeling 
bodemkwaliteit. 
A18-1: ten aanzien van de niet genormeerde 
anionen geldt dat dit nu aan de wenken op het 
grondbewijs is toegevoegd. 
Civieltechnische keuring conform RAW vindt 
wel plaats, maar wordt buiten het certificaat om 
verricht. A18-1: Ongewijzigd. 
Protocol 9335-2, gericht op 
grondreinigingsproducten. A18-1: Ongewijzigd. 
De organisatie beschikt over een 
milieuvergunning en een kwaliteitshandboek. 
Een procesbeschrijving is geïntegreerd met de 
acceptatie en verwerking van alle afvalstoffen, 
waarvan acceptatie voor reiniging onder de 
BRL SIKB 7500 slechts een deel uitmaakt. 
Uitsluitend de categorieën B.3.7.a (grond) en 
B.3.7.at (TAG) worden gezamenlijk tot grond 
onder de BRL 9335 gereinigd. 
In GIS (Goederen Informatie Systeem) worden 
alle stromen in bijgehouden. 
A18-1: ongewijzigd. 
NL-BSB- productcertificaat. 
Ongewijzigd. 

Er is een kwaliteitshandboek aanwezig, zie ook 
toetslijst BRL SIKB 7500. 

X 

NC1 = categorie 1 afwijking NC 2 = categorie 2 afwijking : nvt = niet van toepassing : + = voldoet ; 0 x opmerking 
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X 

X 

X 

X 

Versla, midi!  

BRL 9335, versie 3.8 d.d. 12-09-
2014 incl. wijzigingsblad d.d. 
10-03.2016 

3.2 	Procedures en werpinstructies 

3.3 	Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

3.3 	Functies 
3.3 	Acceptant 

3.3 	Mons ememer 

3.3 	Beslisser 

3.3 	Depotbeheerder / partijbeheerder 

3.4 	Opdrachtvorming 

ATM 8.V. handelend onder de  neem A. P. 

N N N Bevindingen 
C C V 
1 2 T 

Alle relevante voorschriften liggen vast in 
Approve, AV/AO-IC en het handboek. Dit omvat 
alle werkvelden en risicogebieden van het 
bedrijf en reikt daarmee vele malen verder dan 
de BRL 9335. 
A18-1: ongewijzigd 
Zie de bedrijfsgegevens voor het meest recente 
uittreksel van de KvK. 
TGV zijn per procedure, gericht op de specifiek 
processen vastgelegd. A18-1: Ongewijzigd. 

Feitelijke acceptatie vindt plaats onder de BRL 
SIKB 7500, waarbij de daar geldende 
functiescheiding wordt gehanteerd. De feitelijke 
acceptatie heeft eenmalig bestaan uit het 
toewijzen van de gereinigde afvalcodes B.3.7.a 
en B.3.7.at. 
A18-1: Ongewijzigd. 
Bemonstering wordt uitbesteed aan Eurote m 
die op haar beurt de partijkeuringen door 
Adviesbureau Mol (Weteringen) laat uitvoeren. 
A18-1: Ongewijzigd. 

en de Acceptatiecommissie. 
onderhoudt tevens de contacten 

n aanzien van de afvoer naar de afnemers. 

agewlizi 
Eveneens MININ Opgemerkt wordt dat van 
een feitelijg77071t onder beheer van ATM 
valt geen sprake is aangezien de grond op het 
moment dat het van de band valt geleverd is 
aan de afnemer. 
A18-1: Ongewijzigd. 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; rrvt = niet van toepassing + =voldoet ; 0 = opmerking 
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3.5 	Transportdocumenten 

ATM B.V. handelend onder de naam ATM 

N N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

Niet van toepassing, aangezien men zelf de 
gereinigde grond produceert. 
A18-1: Ongewijzigd. 
Er wordt gewerkt onder een raamovereenkomst 
met Martens en Van Oord. 
A18-1: Nu niet meer structureel onder een 
raamcontract levert zijn de recente leveringen 

X 	 ad-hoc gedaan. Wel blijkt uit de mailwisseling 
dat de afnemer op de hoogte is gesteld van 
levering onder BRL. Men heeft intern 
gesignaleerd dat de offerteverstrekking beter 
gestructureerd kan worden. 
Maandelijks wordt achteraf één 
transportdocument ter grootte van de totale 
levering opgesteld. Aangezien het transport 

x 	 een continue stroom per transportband betreft 
is er geen sprake van transport over de weg, 
waar deze regels feitelijk op zijn afgestemd. 
A18-1: Ongewijzigd. 
Grondbewijzen worden per maand verstrekt 
aan de enige afnemer. 
A18-1: Ongewijzigd, zie bijzonderheden. 
Het grondbewijs is opgesteld conform bijlage 1 
en is in overeenstemming met versie 3.8. 
A18-1: Ongewijzigd, De flyer t.a.v. de anionen 
maakt sinds januari 2017 integraal deel uit van 
het grondbewijs. 

x 

x 
	Wordt niet gehanteerd door de organisatie. 

A17-1: Ongewijzigd. 
Alle informatie is aanwezig en kan op ieder 
gewenst moment getoond worden aan 
rechthebbenden. A18-1: Ongewijzigd. 
Dit wordt door MvO verzorgd bij de uiteindelijke 
toepassing. Mv0 levert zelf onder een eigen 

X BRL 9335 productcertificaat en neemt daarmee 
ook de meldingsplicht op zich. A18-1: 
ongewijzigd. 

SG$  
Verslag_audit 	 

BRL 9335, versie 3.8 d.d. 12-09- 
2014 incl. wijzigingsblad d.d. 
10-03-2016 

	

3.4.1 	Opdrachtvorming (bij acceptatie) 
X 

	

3,4,2 	OpdrachNorming (bij levering) 

3.6 	Grondbewijs 
X 

3.6 	Eisen aan het grondbewijs 

x 

3.6 	Digitale gegevensuitwisseling 
3.6 	Grondbewijs van afkeur 

3.7 	Overige rapportagegegevens 
X 

3.8 	Melden bij bevoegd gezag 

Nel = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet von toepassing : n voldoet ; 0 = opmerking 
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14  Bevindingen 
v 

+ N 
C 
1 

N 
C 
2 T 

Verslag audit   ATM B.V. handelend onder de naam A.  T. M 

X 

X 

3.9 	Uitbesteden van werkzaamheden 

3.10 
	

Overdracht van partijen grond 
voordat de partij is toegepast in het 
werk 

3.11 	Dossiervorming en documenten 

3.12 	Behandeling van klachten 

3.13 	Archivering 
4 	Controle door de certificaathouder 
4.1 	Algemeen 
4.2 	Keuringseisen 
4.3 	( Interne ) Functiescheiding 
4.4 	Verantwoordelijkheden 

certificaathouder  

Monstememing, analyses. Monstememing 
wordt uitgevoerd door Mol Wateringen, de 
rapportage en toetsing door Euroteam. A18-1. 
Ongewijzigd. 
De gereinigde grond wordt op locatie na 
uitkeuring gelijk geleverd aan MvO. 
A18-1: ongewijzigd voor wat de levering aan 
Mv0 betreft. 
Me vereiste gegevens zijn in te zien en te 
vinden. A18-1: Ongewijzigd. 
Tijdens de voorgaande audit (A17-1) 
besproken: 
Via de afnemer Martens en Van Oord zijn er 
diverse klachten ontvangen aangaande de 
toepassing. De klachten betreffen de 
aangetroffen gehaltes aan anionen en klachten 
t.a.v, scheurvorming ten gevolge van de 
hydraulische eigenschappen. 
Momenteel loopt een traject met 
oorzaakanalyse en corrigerende maartregelen. 
Maatregelen zijn gericht op: 
• procestechnische verbeteringen enerzijds, 
• beperken van afzet naar brak gebied, 
• verstrekken van uitgebreidere wenken 

t.a.v. de toepassingsbeperkingen, (El 
5.10.2 versie 1.0) 

• verstrekken van analysegegevens. 
De wenken worden met het grondbewijs 
meegegeven. 
A18-1: Deze casus heeft geresulteerd in een 
inspectie door ILT die in vier lasten onder 
dwangsom heeft geresulteerd. Zie hiervoor de 
bijzonderheden en de toetslijst BRL SIKB 7500. 
Minimaal 5 jaar. A18-1: ongewijzigd. 

Conform protocol 9335-2. A18-1: Ongewijzigd. 
N.v.t. 
N.v.t. 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing 	voldoet ; 0 = opmerking 
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Verslag eudit 

BRL 9335, versie 3.8 d.d. 12-09- + 
201.4 incl. wijzigingsblad d.d. 
10.03-2018 

ALG 	Correct gebruik certificatiemerk en 
verwijzing naar certificatiestatus 	X 

ATM B V. handelend onder da naam A.T.M.  

N N N Bevindingen 
c c v 
1 2 

Op de website worden de juiste versie van 
certificaat BVG-01018 en GR-052/8 beschikbaar 
gesteld. 

SIKB protocol 9335-2, versie 
3.4 d.d. 5-09-2014 

4 	Verantwoordelijkheden 
4.1 	Taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden 
4.2 	Opleicfingseisen 
5 	Apparatuur en hulpmiddelen 
6 	Werkwijze 
6.1 	Opdrachtvorrning 

6.2 	Benodigde voorinformatie over de 
vrijkomende grond 

6.3 	Verwachtingswaardenkaart voor 
in situ bodem 

6.3.1 	Verwachtingswaardenkaart op basis 
van een bestaande kaart 

6.3.2 	Opstellen van een 
verwachtingswaardenkaart 

6.4 	Verwachtingswaardenkaart voor 
grond in depot 

6.5 	Verwachtingswaarde in situ 
baggerspecie 

6.6 	Omvang, benodigde informatie en 
monstememing 

6.6.1 	Omvang partij  

+ N  N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

Zie BRL. 

Zie punt 3.3 van de BRL. 
X Zie BRL SIKB 7500. 

In de overeenkomst met MvO is de kwaliteit en 
de systematiek vastgelegd.  
A18.1: Buiten cie lopende raamovereenkomst is 
ook grond geleverd aan Beelen te Westdorpe. 
De overeenkomst is tijdens de voorgaande 
audit ingezien. 
N.v.t. voor producten uit reinigingsinstallaties. 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

De 'eenheid' betreft alle grond waarvan 
verwacht wordt dat die aan klasse industrie en 
de eisen voor grootschalige 
bodemtoepassingen voldoet. (Cat. B.3.7.a en 
B.3.7.at). Overige producten worden niet in 
deze eenheid verwerkt. 

X 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

NCi 2  categorie 1 "ijking ; NC 2 r- categorie 2 ahvijking ; nvt = niet van toepassing ; + = voldoet : 0 = opmerking 
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Verslag audit  

SIKB protocol 9335-2, versie 
3.4 d.d. 5-09.2014 

6.7 	Analyse 
6.7.1 	Te onderzoeken stoffen en 

eigenschappen 

6.7.2 	Omgaan met meetwaarden die 
kleiner zijn dan de bepalingsgrens 

6.7.3 	Omgaan met uitschieters 

6.7.4 	Disqualifier 
6.8 	Bepaling keuringsfrequentie 
6.8.1 	Toelatingsonderzoek 
6.8.1 	Keuring cp variabelen 

X 

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

+ N N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

A17-1: Ongewijzigd. 
Alle voorinformatie is aanwezig en ligt vast in 
de dossiers. 
A18-1: In !FIX ligt vast dat deze stroom vanuit 
de 6,3.7.a cluster wordt geproduceerd. 
Monstememing vindt plaats door een erkende 
organisatie. Euroteam, die het veldwerk 
uitbesteedt aan Mol Weteringen. 
Bemonsteringsstrategie is uit materiaalstroom, 
volgens 6.2.5. van protocol 1001. 
A18-1: Ongewijzigd. 

Bij de keuring worden de voorgeschreven 
parameters uit het standaardpakket 
onderzocht. 
A18-1: gezien de geconstateerde gehaltes aan 
anionen worden deze momenteel aanvullend 
onderzocht. 
Worden met factor 1,0 meegenomen. A18-1: 
Ongewijzigd. 
In opmerking 4 van do rapportages van de 
partijkeuringen wordt een werkwijze 
beschreven hoe om te gaan met spreidingen 
>2,5. 
A18-1: in de beoordeelde rapportages zijn geen 
uitschieters waargenomen. 
A18.1: Zijn niet aangetroffen. 

X Bij de toelating beoordeeld. 
De berekeningen van de k-waarde vinden 
inmiddels plaats op basis van de 
gerapporteerde, voor bodemtype 
gecorrigeerde, gehaltes. De berekening is 
correct. Het huidige regime is 1:10. 
Anionen worden aanvullend onderzocht, maar 

x 	 lopen wegens het ontbreken van een eenduidig 
toetsingskader niet meegenomen in de k-
waarde bepaling. 
A18.1: Ongewijzigd. Aanvullend wordt 
opgemerkt dat het huidige keuringsregime voor 
alle genormeerde parameters overeenkomt met 
het prestatieniveau dat ook voor een fabrikant- 

6.6.2 	Benodigde gegevens partij 

6.6.3 	Monstememing 

X 

X 

X 

X 

NC/ = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 aM'jking nvt = niet van toepassing ; = voldoet ; 0 e Opmerking 
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6.8,1 	Garnrnaregeling 

	

6.8.1 	Overgangsregeling nieuwe 
parameters 

	

. 6.8.2 	Steekproefregime 

+ ti N N Bevindingen 
c c v 
1 2 T 

eigenverklaring wordt geëist. Dit wordt voor een 
groot deel bepaald door een strakke 
beheersing van voor- en eindacceptatie van de 
cluster B,3.7.a, 
Wordt niet toegepast. 

De k-waarde bepaling zowel ten aanzien van 
bodemkwaliteitsklasse industrie als 
Grootschalige Bodemtoepassing is correct. 
A18-1: De meest kritische frequentie bedraagt 
sinds februari 2016 op samensteging 1:10 
partijen, Sinds maart 2017 is de frequentie 
m.b.t. samenstelling 1 per jaar, m.b.t. 
emissietoetswaarde is deze 1:10. 

X 

X 

X 

0 

6.8.3 	Partijkeuringsregime 
6.8.3 	Acceptatie van individuele partijen 

grond onder partijkeuringsregime 
6.8.3 	Terugkeer van partijkeuringsregime 

naar steekproefregirne 
6.8.4 	Productiecontrole (reiniger) 

6.8.5 	Productiestop bij grond uit 
grondreinting 

6.9 	Productiefase 
6.9 	Ontgraven 

8.10 	Opsplitsen en samenvoegen van 
partijen 

6.10 	Opsplitsen 
6.10 	Samenvoegen (na keuring) 
6.11 	Bestemmingsadvies  

Bij storingen en of productiestops wordt er in 
alle gevallen met andersoortige partijen 
gewerkt. De borgmg hiervan ligt in de 
procedures voor de BRL SIKB 7500. A17-1: 
Ongewijzigd. 

Partijen worden in eenheden van 
maandproductie uitgeleverd. A17-1: 
Ongewijzigd. 

Het betreft de overdracht aan een andere 
certificaathouder die zelf verantwoordelijk voor 
de afzet naar de eindbestemming. A18-2: nu 
men zelf de afzet verzorgt wordt aanbevelen 
ook het afgeven van bestemmingsadviezen te 
structuren. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

NC1 = categorie 1 afwijking NC 2= categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing + = ~cel ; 0 *. opmerking 
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2 T 

6.12 	Transport 

6,13 	Levering 

X 

Niet beoordeeld. Het overgrote deel van de 
grond wordt direct vanaf de band op de locztie 
van de afnemer geleverd. 
De organisatie heeft een effectieve registratie, 
Mes is digitaal traceerbaar en goed geordend. 
Hoewel de feitelijke levering aan MvO onder de 
band plaatsvindt, wordt ten aanzien van de 
registratie onderscheid gemaakt tussen grond 
die op het bedrijfsterrein van MvO en op de 
TOP Moerdijk wordt opgeslagen. 
A18-1: Wegens de geconstateerde gehalten 
aan anionen is de gereinigde grond bestemd 
voor toepassing in brak gebied. De afnemer 
wordt hier middels een flyer nadrukkelijk op 
gewezen door dit op het grondbewijs aan te 
geven. 

Alle informatie is aanwezig. 
De eenheid is gedefinieerd als één continue 
monostroom thermisch gereinigde grond uit de 
gezamenlijke vergunde verwerking van tot 
industrie reinigbare grond en TAG. 
Het toepassen valt buiten de verantwoording 
van ATM. Wel geeft ATM de geschiktheid van 
het product aan. MvO draagt zelf zorg voor de 
afzet van de gereinigde grond. 
A18-1: Sinds de anionen problematiek urgent is 
geworden neemt ook ATM een nadrukkelijke rol 
bij het vinden van een geschikte toepassing. 
Zie bijzonderheden. 
Wordt door een derde (MvO) verzorgd. 
Zie bijzonderheden, voor de recent afgevoerde 
partijen liggen de vereiste gegevens vast. 
A18.1: Uiteindelijke toepassing valt 
voornamelijk onder verantwoordelijkheid van 
Martens en Van Oord. Daarnaast vindt 
momenteel ook afzet onder eigen beheer 
plaats. I.v.m. de anionen-problematiek 
vooralsnog alleen in brak gebied. 
Afgevoerde hoeveelheden worden maandelijks 
vastgelegd, waarna per periode een 
grondbewijs wordt verstrekt. 

6.14 	Dossier 
6.14.1 	Inleiding 
6.14.2 Ingaande partijen 

X 

6,14.2 Transport 

6.14.3 	Uitvoering 
6.14.4 	Uitgaande partijen 	 x 
6.14.4 Toepassen 

6.14.5 Afronding 
X 

NCI t) categorie 1 afwijking Ne 2 ,r) categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing; = vcldoet = opmerking 
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A18-1: Ongewijzigd. 

	

6.15 	Verstrekken grondbewijs 	 A18-1: Voor de geleverde partijen zijn 
grondbewijzen afgegeven. Sinds februari 2017 

X wordt een flyer bijgevoegd met informatie over 
de niet-genormeerde parameters.  

	

6.16 	Melden 	 X 	 A18-1: Men meldt nu zelf. 

NC1 = categorie 1 aMiijking; NC 2 = categorie 2 afwijking; nvttk niet van toepassing: + voldoet; 0 opmerking 
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Verslag aurfl  	 ATM B.V. handelend onder de naam A.T.M. 

Auditprogramma en auditpian 

Cerbficattejaar certificatiejaar 	2' certificatiejaar BRL 
SIKB 
7590 	Onderwerp 
versie 4.0 

A19.1 
nel. 

Inspectie 

A18-2 
ir-cl. 

inspectie 

A16-2 	A17-1 	A17-2 	A1EI-1 
incl. 	blei, 	incl. 	incl. 

nspectie inspectie inspectie Inspectie 

2.1 	Algemeen 	 X 	X 	X 	X 
	

P 

2.2 	Volgen van partijen 	 X 	X 	X 	X 
	

P 

	

2.3 	Transparantie en integriteit i 	 X 	X 	X 	X 
	 uniformering van vergLnningeisen  

	

2.4 	Zekerheid van bewerking 	 X 	X 	X 	X 

2.5 	Keuze van bewerkingsmethode 	 X 	X 	X 	X 

2.6 	Afvoer van residuen van bewerking 	X 	X 	X 	X 
	

P 

2.7 	Output 	 X 	X 	X 	X 
	

P 

3.1 	(Interne) Functiescheiding 	 X 	X 	X 
	

P 

3.2 	Basis zorgsysteem 	 X 	X 	X 	X 
	

P 

Borging eisen uit de BBL 	 X 	X 	X 	X 
	

P 

4 	Procedures en werkinstructies 	 X 	X 	X 	X 
	

P 

3.5 	Organisatie en personeel 
	

P 

6 	Vakbekwaamheid 	 X 	X 	X 	X 
	

P 

3.7 	Uitbesteden van werkzaamheden 	 X 	X 	X 	X 
	

P 

3.8 	Inhuur van personeel en materieel 	X 	X 	X 	X 
	

P 

	

3.9 	Documenten 	 X 	X 	X 	X 	P 
	

P 

	

.10 	Behandeling van klachten 	 X 	X 	X 	X 	P 
	

P 

3.11 	Registratie/checklist 	 X 	X 
	

P 

3.12 	Interne audits 	 X 	X 	X 	X 
	1,  

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

3.13 

3.14 

x 	x Beheersing van afwijkingen 	 X 	X 

Archivering 	 X 	X 

P 

P 

P 

P 

Correct gebruik van het certificatiemerk 	X 	X 
	

P 
en verwijzing naar cortificatiestatus 

NC1 7- categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing : = voldoet : 0 = opmerking 
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Verslag audit 

A16-2 
en 

verificatie 

A16-1 
en 

verificatie 

P*7  

x 

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

Artikel 
BRL 
9335 

le certificatiejaar 

A15-2 
en 

verificatie 

20  certificatiejaar 3e  certificatiejaar 
A17.1 	A17.2 

	A18-1 
en 	en 	en 

verificatie verificatie verificatie 

Onderwerp 

2.1 X Algemeen P 

Milieuhygiënische samenstellings- 	 X 
en emissie-eisen 

2.2 P 

2.3 X P Civieltechnische eisen 

Eisen aan het productonderzoek 
	

P 2.4 

2.5 Proceseisen 

NL-BSB productcertificaatiKOM019 - 	 X 
productcertificaat 

2.6 P 

P*1  P" 	Ongew 
3.1 Borging eisen uit BRL 9335 

3.2 

3.3 

3.4 

Procedures en werkinstructies 

Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

Opdrachtvorming  

• Ongew Ongew p*t 

p.2 

P 

3.5 x. P Transportdocumenten 

3.6 X X Grondbewijs P 

Overige rapportagegegevens 	 X 3.7 

3.8 X 	X 	 X P Melden bij bevoegd gezag 

Uitbesteden van werkzaamheden 	 X 3.9 X P 

3.10 X P 

3.11 

Overdracht van partijen grond 
voordat de partij is toegepast in het 
werk 

Dossiervorming en documenten X P 

3.12 

3.13 

X P 

4.1 

Behandeling van klachten 

Archivering 

Algemeen 

P 

P 

Keuringseisen 	 X 

4.3 
	

(Interne) Functiescheiding 

Verantwoordelijkheden 	 X 
certificaathouder 

NC1 = categorie 1 afwijking ; NC 2 = categorie 2 afwijking ; nvt = niet van toepassing ; = voldoet ; 0 = opmerking 
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X 

P 

P 

4.4 P 

X 
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SGS 
ATM B.V. 
t a v 
Postbus 
4780 AA MOERDIJK 

Datum 
3juli 2018 

Uw kenmerk 

Ons hijonmerk 
C002360/192018201807861harese da waan 

%een 
baalde op bezwaar van 1LT d.d. 1 Inni 2018, met kenmerk 138503 

Geachte 

In cnv mail d.d. 12 juni 2018 vroeg u SGS te reageren op de volgende passage uit het besluit op 
bezwaar van ILT d.d. 1 juni 2018, met kenmerk 138503: 

"(...] Concluderend is het waswater spui zoals aangegeven op het *principeschema TRI" 
een ven de residuen van de rookgasreiniging en dit kan op grond van paragraaf 6,8.1. van 
protocol 7510 dus niet bij de thermisch gereinigde grond wonden gevoegd. 

Uw certificerende instelling (SGS) ondersteunt in het verslag (ingebracht als bijlage 2 van 
het aanvullend bezwaarschrift) van 29 september 2017, met projectnummer 0002360, het 
standpunt dat het waswater spui, gezien kan worden als residu. Ten tijde van de 
beoordeling (pagina 9) wordt namelijk aangegeven bij de beoordeling van de SRL 7500. 
paragraaf 2.6, 'Afvoer van residuen van bewerking" dat het waswater van de gaswasser 
wordt gebruikt voor de noodzakelijke koeling van de grond. 

Als auditor namens SGS INTRON Certificatie B.V. wijs ik erop dat ik in het auditrapport geen 
uitspraak doe over de vraag of het waswater dat als koeling van de grond wordt gebruikt ais een 
residu gekwalificeerd moet worden. In paragraaf 2.6 van het auditrapport wordt enkel getoetst of 
wordt voldaan aan paragraaf 2.6 van BRL SIKB 7500. Deze paragraaf stelt nadere voorschriften 
indien residuen van bewerking van verontreinigde partijen grond op een stortplaats worden gestort. 
Deze paragraaf richt zich op de sllbkoek uit extractieve grondreiniging. In de bevindingen wordt de 
verklaring van ATM genoteerd dat in de context van de paragraaf geen stoffen vrijkomen. ATM wees 
er in dat kader op dat het waswater en de 'fijne fractie worden teruggevoerd, waardoor zij niet 
vrijkomen en daardoor niet als verontreinigde grond ingevolge het Bssa gestort hoeft te warden. 

ik vertrouw erop u hie 	= voldoende geïnformeerd te hebben, 

Velustttaat 2 P t. attx Fit 410f20.fj,:.2;e1,44t*a 	 t 	'4 	t 	UtV, 

Vat ble NISC5,14938.4801 
' 11. -1y 





Provincie Noard-Brohon4 

.\71'NI.1fvalste7llin luminal Moerdijk BV 

Brobonticion 1 
Postbvs 90151 
5200 MC 's-fiertegenbosch 
Telefocn (0731 681 28 12 
Fax (073) 614 11 15 
infoebrabont ni 
www.brobont.nl  

Balk ING 67 45.60.043 

Postbus 30 
.4780 AA MOERDIJK 	

I 9 JULI 2011 

Onderwerp 
Beschikking 

(;,,,ichiv ~ma 
01) .9 juni 2011 bobben w'sj een aanvraag %•Oor een vergunning ingevOlg,e de. 
Wet algemene bepalingen g ange%ingreelst iVabo)Iiniviingen voor een p"-ject 
gelegen aan de Vlasweg 12 te N Igierdijk. Dit pretjet betreft het owpassen wan 

koeljwasWater tiit de venae wasser voggr bet bevoehtigen/koelen van 
gett•inigde grond. 

Hierbij doen %%ij ti de liesdlikking. en de bijbehneende kermisgo ing toekomen. 
Voor. de illtni-aag verwijzen %%ij ti naai-de dogar ii in i olie nde adneraag %ia het 
Omgeving loket gaine aglontnningT 148237i. 
Vont• cie berggepstnogelijkbeid verwijzen %vij u kOrtheielsbalve naar de 
kennisgeving. 

Voor het behandelen wan uw 4tanvrang worden ingevolge de •Prox nciale 
LegesVerordening Noorgi,Bralsant geen leges geheven. 

l.' dient bij correspondentie ons kenmerk le vernielden. Voor 	kunt is 
ziel] wenden tot de in deze briervensielgle. contaetpg.m.son. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze. 

In verbond met geavtarwtiseerd verwerken is dit document 
digitoo! ondertekend 

VER1.0%0E% 18 )tW 
1811 

Datum 

18 juli 2011 
One kenmerk 
C2034824/2775385 
Uw kenmerk 

Contactpersoon 

111~ 
Directie 
Ecologie 
Telefoon 

1111~ 
Fox 

11~1111 
Biliage(n) 

2 
E•mail 

Faipbrcboni nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus« lijn 61 
en 64, holte Provinciohvis 
of met de treinfox!. 



Geaehte beer/ nrotnv, 

De provincie streelt naar een continue verbetering van haar 
diennverlening. Daannn ‘villen prij tt uitnodigen om uw 

aardering te geven over de aan u .,relevenle dienst via bet 
digitale litruntlier klauttuvredenbeidsmeting. 

Klanitevredenheids eting 

Datum 
18 	2011  
Contactpersoon 

Kwoliteitgoz:5,clinotot 

Ecologie  

Telefoon 

Erna 

11111111111,brobent  nl  

Provincie Noord-Brobant 

17 kunt het formulier op internet invullen via 
www.brabantrUktmecologie. 

invullen van het Formulier k st minder dan 5 minuten van (at 
tijd. 

Uw reactie helpt ons om onze dienstverlening aan u te 
verbeteren. 

Vragen of contact 
Heen u nog; vragen bij bet invullen van bet ffirmulier dan kunt 
tt contact opnemen nwt de heen 



reavincle 	ord-8 a ont 

Kennisgeving Vals). Ark olstotlini Tenninal ,lneri lijk \ 

iedepineerde Staten van :\'ijord-Brabant maken bekend hu zij in het karter vin de Wet algemene 
Indingvn iimgevingsrecht -Waltol de vergunning verlenen Voor een project egel] aan de 
\'1a weg 12 te b wrdijk. 1) r project betreft het toepassen van koel-/nadoater uit de rilste ‘visser voor 
het 1,iertr-litigenikoelen van wreinigde grond, 

en de bijI)eholenile stukken liggen vanaf 23 juli 2011 (,) 	.4,pteniber 2011 
ter inzage in het gt•ieenulutis,liij he-t Deint cntelijk lidimnatie Centrum. l'isrtwir van Kessellaan-13 
in de kern van Zevenliergen, norandagtot ets met donderdag van 8.30 - 1 /Aa., vrijdagmorgen van 
8.30.12 oor, afmol' dondenlagavond van 18 - 20 uur. Ook is- het mogelijk de stokken in te zien in 

- het provinciehuis valt Noord-Brabant, Brabantlaan .1 te 's,Hertogenbseh. kunt daarvoor eontact 
()priemen met 11111...1 van het bureau Vinyonningverlening Procesindustrie en 
Afvalvemerking.• Telefoon 1111111~. 

Vanaf' het moment van terinzage legging is de vergunning te bekijken op de intenirtAte: 
"tv‘tw.hrit) ant.111". 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbenden een bezwaarschrift %volden ingediend. Dit 
bezáraursehrift moet naam en adres bevaWn. duidelijk maken tegen Ivelk besluit bezwaar !voedit  
gemaakt, gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum, plet hem aarsvhrill 
mort woeden gericht aan Gedeputeerde Staten. 

Indien spoed t lil Vereist, kan een vo<idopige voorziening worden gevraagd. 1)ir verzoek moet woeden 
gericht aan de voorzieningenreehter van de .\rrundi,>ententsrechtbdnk 's-1 tertogenlitiselt, Postbus 
90125, 5200 	's-Ilertogenbi beh. 

Fan; verleende Insehikking treedt na allou p van de beroep.termijn in werking tenzij trol vore 
voorziening is verzocht. 

Aan deze procedure i~• het keninet•k C203-1824 gekoppeld. U -dient hij ron'esponrkntir dit kenmerk te 
veermelden. 

's.1-lertogenbosch, juli 2011 



Prov 	Napre#-Brabant 

Directie 

Ecologie 

Ons kenmerk 

C2034824/2774933 

Beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant 

ol) .1e op 9 juni 20111,1j hen ingekoint-n iian\-taag van .11 	stotli.it 
Terminal loert lijk B\ otn v-ergunning krat-bluft: de \1'n ingemene 
beildlingeo iimgevingsrek-ht ,1`,11)grklior liet pr(ijek t, gelegen aan de 
Vlam% eg, 12 te 114)(111i:1k 

's-Fleritigell1X1>a, 1tijuli 2011. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 
namens deze, 

In verbond met geoetornotiseetd verwerken is dir drju)ncid 
dgitcol ondertekend 
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Provincie Noord-Brabant 

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 

1 	Onderwerp 

( (e( [vin a.,  er( Suite() liehben op hjuni "Til l telt aititvrad. 	ven oliwokingsvvrglinumg-

i11‘.111., u' ni Afvalstoffen Terminal :110(.1-dijk 13.V.. 1/(• aanvraag lit'elk betrekking op bet inzettett 
,(›int ijltuit1vater;k0d-il1aSWilter uit de I wasser voor bet koeien van gereinigde 
git ni(l/nnuerialen. t)e aanvraag is geregistreerd ginder nummet C; 20:3.182f, 

2 	Besluit 

(ledeptiteert le Staten besluiten, gelet tip artikel 2.1 van de Wet ;tigemeneliepalingen 
(tingevingsret In de otngevingsvergutn 	t,. v e rk nen Deze vergunning Is unit verleend onder de 
bepaling dat de aanvraag-en bijlagen ,‘s aaronder voorsettriftero deel uitmaken van de vergunning. 
De wrgunning ‘s t (rdt verleend ‘•oor liet aam 	t An de positieve stollbnlijst >m)ats opgenomen in 
bijleg(' 2 en bijlage 2b van de geldende outge‘ingsvergunningi. 

De vergunning mordt verleend v( lor taalepaalile tijd, 

3 	Procedure 

hosluitvormitigsproectIttre is ttitgyvi iert I twereenkf inistig het 13tpitalde,in artikel 3.7 1;tit (Ir Vet 
algemene bepalingen inugevingsret 	reguliere losirbereklingsprocedurei. Tevens b-, de 
ainwraag getoetst aan het lieslitit oingekingsreclit en de Iiitisterii'le regeling oingevingsreellt. 

A, 	cifen Teminc. etrd:ik, Moe:d.,k 



Provirt>lrie Nogrd-Brabant 

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL 

1 	Gegevens aanvrager 

( )p 9 juni 201 I hebben wij vkal aanvraag om 	omgeving•svergtinning als bei kiekl in de \ Vet 
algemene 	 iiingevingsreckit , Wz11).) ontvangen. Het betreft een verwek 	...\fr<l iston;.n  
Terminal lorrdijk 	Vloswe,g 12 te :k ((indijk. 

2 	Projectbeschrijving 

Het project waimmor ver gUniling kkotg- lt gek'ntZtgd is als volgt 0' onischrij‘•en: in de ztamTazig 
opgenomen dat voor het koelen van gereinigde grond/materialen gebruikkan mullen gemaakt 
van zowel Hollandsch Diep íi ter als intern 	Het gebruik van liet intern water dient 
dustkinig te Zijn dat het niet zal leiden tot midclige clh•eten op het gereinigde grond/matrialen, 
Om aan te tonen dat het gebruik van een bepaald type intern water ikocl-/waswater uit de le 
wassen niet z:‘11 leitkn tot nadelige effecten op het gereinigde grond/materialen zijn proeven 
ungevoen 1. Deze proeven zijn gei'valtieerd waarbij ‘s-ij de pi isitieve resultaten hiervan hebben 
bevestigd riehting 
F,,en ungebrekle pojt.ctomschrijving i5 opgcniunen in de ainn•raag om ergunnihg. 

3 	Huidige vergunningsituatie 

In onderstaande tabel is een opsotnining ‘eeergegevert van de door ons aan :\ i' l'eerder verleende 
vergimningen en meldingen 8.19 ingevolge de Wet milieubehect it1'mr. Deze eet-gunningen eo 
wijzigingsmeldingen zijn verleend voor de opslag, overslag en be-/verwerking \•tin igcvaarlijkel 
arvalstoffen, voor de inrichting gelegen aan de Vlasweg 12 te Ilierelijk 

t'ergunninglinelding  rlt2ifte da tun  Beschikking m.  13e.tirijfsactiviteiten 
Win wvisicvergut ning 1538449 25-05-2009 Inrichting voor de 

opslag, overslag en be-
/verwerking van 
tgevaarlijkei 
ali•alst,)flen 

Wrii artikel 8.24 

Aanpassing A0/1(1 
Realiseren van twee 
nieuwe opslagtanks, 
het combineren van 
twee tankputten, het 
wijzigen van tank V39 
eo de 1 ou v vara een 
kantoor/magazijn  
11"ijziging voorschrift 
3.3.10 

Wrii artikel 8.19 
antikei 8.19 

17-11-2009 
7.19-9009 

22-01-2010 

1397653 
1612758 

1629490 

Wrn artikel 8.19 
Win artikel 8.19 

Win at tike 8.19 

Win artikel 8.19  

26-07-2010 
30-08-2010 

06-09-2010 

18-10-2010 

1708336 
171839 

1719919 

1739901 

Aanpassing :\U/R: 
Realisatie van een 
transportband  
Botiwen van ren 
opslagloods  
Realisatie taan 10 
acccptatietariks 
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Provi ie Noprd-Brabant 

De eerder afgegeven eergunningen zijn verlet '11(1 	,E een !Klif gle van 10 jaar. Gelet ip artikel 1,2 

lid 3 van de Walm geldt een tutor inwerkingtreding van de Walt° verleende, Onherroepelijke 
vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afralstoffen nuttig worden toegepast of 
verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd. 

Volgens artikel 1.2 b lid 1 van de overgang-si-echtelijke bepillingen van de Wabo winden 
onherroepelijke verklaringen zifgegeveit op grond van artikel 8.19 lid 1 onder c van de Wm 
aangemerkt al,  ,nngevingsvergunning, 

4 	Bevoegd gezag 

Gelet op bovenstaande proieetbeschrij‘ wig, alsmede op het bepaalde in hoolilstuk 3 van het Besluit 
omgevingsn'eht iBor, en de daarbij horentle'bijlage zijn wij het IR•voegd gezag om de integrale 
omgevingsvergunning te snotsneu of egtdeelwlijkt n weigeren. Daarbij Zijn wij er procedureel en 
inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde koenere nul 
betrekking tot de fysieke leefinngeving. zoals rnintte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot 
bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dagen dat de aan de 
omgekings‘rgitnning verlrotidin voitrschriften op elkaar zijn afgestemd. 

5 	.Ontvankelijkheid en opschorting procedure 

Artikel 2.8 van de Wak, biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieninpvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden overgelegd I nn toet een ontvankelijke aanvraag te krulren. De 

regeling is ititgeWerkt in pangraaf -1.2 t in het Bor. met een nadere uitwerking in de Xlinisterde 
regeling omgevingsreeht 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op 
ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede 

tenordeling vtit de gev,ilgen van de ietivi-teit op de fysieke 1‘•eforngeving. De aartir,Aag is dan ook 
ontvankelijk en in behandeling genomen. 

6 	Procedure (regulier) 

Deze beschikking, is voorbereid met  de reguliere v otbereidiilgspn  ict'( lesmi als beschreven in 
paragraaf 3.2 van de Wal). Gelet hierop hebben wij op 17 juni 20 11 	artikel 3.8 kVabo 

van de aanvraag kennis gegeven in een regionaal dagblad. 

7 	Adviezen 

In de ‘Vaho en het Uur worden bestuursorganen:ranwege hun specifieke deskundigheid of 
betrokkenheid aangewezen ah adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, evenals de 
artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bot., hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente 
Moerdijk gezonden. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen inhoudelijk advies  ontvangen, 

retrinol Mcereik, 



worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die 
verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen 
daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting 
het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen. 

De zorgplicht kan meebrengen dat de toepasser ook met niet-genormeerde stoffen rekening moet 
houden, voor zover hij 'weet of redelijkerwijs had kunnen weten' dat de grond of baggerspecie niet 
(zonder meer) geschikt was voor toepassing omdat daardoor nadelige gevolgen voor een 
oppervlaktewaterlichaam, kunnen ontstaan. Ik ken geen jurisprudentie die dit bevestigt. 

De grond of baggerspecie moet in elk geval aan de kwaliteitseisen voor wel genormeerde stoffen 
voldoen. De vraag is in hoeverre de zorgplicht dit aanvult en extra verplichtingen meebrengt die niet 
specifiek in het BBK zijn uitgeschreven. 

De vraag is wat de toepasser wist of redelijkerwijs had kunnen weten. Hij 'wist' in elk geval wat er aan 
informatie bij de grond of baggerspecie wordt bijgeleverd in de milieuverklaring. Dat kan informatie 
over niet-genormeerde stoffen zijn of informatie over voorwaarden voor of beperkingen bij toepassing. 

Deze bepaling richt zich tot de toepasser van de grond of baggerspecie, niet tot degene die certificaten 
afgeeft of een product levert. Maar voor laatstgenoemden kan de zorgplicht wel doorwerken, want als 
zij weten dat de grond of baggerspecie bestemd zijn om te worden toegepast, dan kan dat 
meebrengen dat zij aan niet-genormeerde stoffen aandacht besteden omdat dat voor de toepasser/-
ing relevant is. Zie art. 16 BBK (hieronder). 

Relevant lijkt tevens bijlage 1 bij het BBK. 

Bijlage 1. , behorende bij artikel 28, eerste en tweede lid en 41 

De pH en sulfaat staan genoemd bij de overige parameters in deze tabel bij het BBK. Dit betekent dat 
deze stoffen op zichzelf relevant kunnen zijn. In de Regeling bodemkwaliteit is de pH niet 
aangewezen. De reden daarvan ken ik niet, wellicht komen deze stoffen in het algemeen niet in 
problematische concentraties voor. In dat geval zou het een onnodige belasting zijn als wel steeds het 
gehalte daarvan zou moeten worden vastgesteld. De zorgplicht kan dan meebrengen dat als de 
toepasser ervan op de hoogte is of had kunnen zijn dat de niet genormeerde stoffen, die wel op de 
lijst bij het BBK staan, in problematische concentraties aanwezig zijn, het toepassen van de grond of 
baggerspecie niet is toegestaan. Dit is des te meer het geval als er signalen zijn dat er iets mis is met 
de kwaliteit van de grond of baggerspecie, bijvoorbeeld dode vissen. 

Zie bijlage; geschiedenis, nota van toelichting bij BBK. Hieruit blijkt duidelijk dat voor niet-
genormeerde stoffen de zorgplicht geldt. De pH wordt met name genoemd als voorbeeld. 

Als de hele partij vanwege de aanwezigheid van een bepaalde gevaarlijke stof, die misschien ook niet 
hoeft te worden gemeten, als een gevaarlijke afvalstof moet worden aangemerkt, dan bevat het BBK 
als een bepaling die verbiedt om de grond of baggerspecie toe te passen. Daar lijkt hier overigens 
geen sprake van. 

Andere voor de toepasser relevante bepalingen van het BBK zijn. 

Artikel 38 

1. Degene die voornemens is grond of baggerspecie toe te passen laat overeenkomstig de bij 
regeling van Onze Ministers bepaalde methoden door een persoon of instelling die daartoe beschikt 
over een erkenning de kwaliteit van de grond of baggerspecie vaststellen, met inbegrip van de 
emissiewaarden voor zover vereist op grond van artikel 63. 

2. De kwaliteit van de grond of baggerspecie en het gestelde in het eerste lid blijkt uit een 
milieuhygiënische verklaring, die bij de betreffende partij aanwezig is. 



Kortom, de toepasser is opdrachtgever voor de keuring van de kwaliteit van de grond of baggerspecie. 

Art. 63 bevat emissiewaarden voor grootschalige toepassingen, waarvan in het geval van de dijk 
sprake is. Zie art. 4.12.1 en bijlage B Regeling bodemkwaliteit. Ik kan niet beoordelen in hoeverre de 
op deze lijst vermelde stoffen in dit geval relevant zijn. 

En er moet een milieuhygiënische verklaring bij zitten waaruit blijkt dat de grond of baggerspecie 
voldoet aan de kwaliteitseisen. 

Daarnaast gelden ook bepalingen zoals de volgende. Dat gaat niet over de kwaliteit waaraan grond en 
baggerspecie sowieso aan de kwaliteitseisen moet voldoen, maar gaat over de eisen die voor 
specifieke toepassingen gelden, rekening houdend met de omstandigheden ter plaatse. Hieruit blijkt 
dat een certificaat dat de grond of baggerspecie aan de kwaliteitseisen van het BBK•voldoet geen 
vrijbrief geeft om de grond of baggerspecie te mogen toepassen. In dit geval gaat het om een 
grootschalige toepassing, waarvoor een aantal eisen uit het BBK niet gelden. 

Artikel 59 

1. Voor het toepassen van grond of baggerspecie, bedoeld in artikel 35, onder a tot en met e, op of in 
de bodem, uitgezonderd de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, overschrijdt de 
kwaliteit van de grond of baggerspecie niet: 

a. de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse wonen of industrie; en 
b. de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklassen. 

Artikel 40 

1. Het vaststellen van de kwaliteit van de bodem, waarop of waarin de grond of baggerspecie wordt 
toegepast, geschiedt overeenkomstig de bij regeling van Onze Ministers bepaalde methoden door 
een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning krachtens artikel 9, eerste lid. 

2. De kwaliteit van de bodem en het gestelde in het eerste lid, blijkt uit een milieuhygiënische 
verklaring. 

2. De kwaliteit van de grond of baggerspecie en het gestelde in het eerste lid blijkt uit een 
milieuhygiënische verklaring, die bij de betreffende partij aanwezig is. 

3. Bij regeling van Onze Ministers wordt bepaald onder welke voorwaarden de milieuhygiënische 
verklaring, bedoeld in het tweede lid, mag worden afgegeven. 

Artikel 41 

Bij regeling van Onze Ministers wordt bepaald welke van de in bijlage 1 van dit besluit genoemde 
parameters voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen worden 
gemeten ten behoeve van: 

a. de vaststelling van de kwaliteit van grond of baggerspecie, met inbegrip van de 
emissiewaarden voor toepassingen voor zover vereist op grond van artikel 63, en 

b. de vaststelling van de kwaliteit van de bodem, waarop of waarin grond of baggerspecie wordt 
toegepast. 

Verplichtingen voor degene die een werkzaamheid uitvoert 

Van belang is met name art. 16 BBK. 



Artikel 16 

Het is een persoon of instelling verboden een resultaat van een werkzaamheid te gebruiken of aan een 
ander ter beschikking te stellen indien hij weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat dit 
resultaat, gelet op het doel waarvoor dit wordt gebruikt, geen betrouwbaar beeld verschaft van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof. 

Deze bepaling lijkt zich bij eerste lezing ook tot de toepasser te richten. Hij mag geen 
kwaliteitsverklaring gebruiken om aan te tonen dat de grond of baggerspecie voldoet aan de eisen 
als hij weet dat de grond of baggerspecie volgens art. 7 BBK niet kan worden toegepast. Toch lijkt niet 
de bedoeling (zie de wetsgeschiedenis van art. 16, hieronder in de bijlage). Er wordt gesproken van 
'persoon of instelling' en dat is in het Kwalibo-hoofdstuk de persoon of instelling die een 
werkzaamheid verricht en die daarvoor een erkenning nodig heeft. Zie art. 9 (in afdeling 1), daarop 
bouwt de rest van die afdeling voort (ook art. 16 dat is afdeling 2 is opgenomen). Het ligt dus niet 
voor de hand om de toepasser op art. 16 aan te spreken, op hem zijn art. 7 BBK en art. 13 Wbb van 
toepassing. 

Hoofdstuk 2. Kwaliteit van de uitvoering van een werkzaamheid 

Afdeling 1. Erkenning van personen en instellingen 

Afdeling 2. Verboden en verplichtingen 

Deze bepaling richt zich vooral op de persoon of instelling die werkzaamheden verricht. 

Hiertoe behoren de keuringsinstantie en ook het bedrijf dat thermisch grond reinigt. Beide verrichten 
namelijk aangewezen werkzaamheden. Keuringsinstantie: art. 2.1, lid 1, onder b en c, RBK. 

Voor de keuringsinstantie, onderscheidenlijk de grondreiniger, gelden de in de bijlage bij de Regeling 
bodemkwaliteit voor de werkzaamheid aangewezen normdocumenten. Voor het bedrijf dat thermisch 
grond reinigt is dat: art. 2.1, lid 1, onder j, Rbk (neem ik aan; dit moet worden nagekeken). 

Gesteld zou kunnen worden dat de keuringsinstantie, die weet of kan vermoeden dat de grond of 
baggerspecie voor toepassing is bestemd (dat is eigenlijk altijd het geval want anders zal er geen 
keuring worden aangevraagd), geen verklaring mag afgeven over de kwaliteit van de grond of 
baggerspecie, als daarin bijv. de aanwezigheid van relevante niet genormeerde probleemstoffen niet is 
vermeld. De keuringsinstatie mag dus wel de milieuverklaring afgeven waarin staat dat de grond of 
baggerspecie voldoet aan de eisen voor de wel-genormeerde stoffen, maar niet nalaten te vermelden 
dat er ook andere probleemstoffen aanwezig zijn. In dat geval zou de toepasser door de grond toe te 
passen, namelijk de zorgplicht overtreden. Het is niet waarschijnlijk dat deze redenering opgaat. De 
zorgplicht geldt niet voor de keuringsinstantie en de keuringsinstantie heeft niet een algemene 
verplichting om de toepasser te waarschuwen of te adviseren. Hij zal ook niet altijd op de hoogte zijn 
van de voorgenomen toepassing, die mede bepalend is aan welke eisen de grond of baggerspecie 
moet voldoen. Ik neem echter wel aan dat enige nuancering op haar plaats is. Omdat voor 
verschillende specifieke toepassingen, zoals grootschalige toepassing, extra of andere kwaliteitseisen 
gelden dan de standaardkwaliteitseisen, ga ik er van uit dat de opdrachtgever tot de keuring moet 
aangeven dat hij wil dat de kwaliteit ook op die eisen wordt onderzocht. Dan zou de keuringsinstantie 
dus in beginsel wel op de hoogte zijn van de voorgenomen toepassing. 

Al met al ligt het minder voor de hand om de keuringsinstantie aan te spreken. Het hangt er ook van 
af wat hierover in het normdocument staat. 

Mogelijk is de volgende bepaling nog relevant. Gelet op de hoogte van de pH of de hoeveelheid sulfaat 
lijkt mij dat de achtergrondwaarde is overschreden en dan zou de milieuverklaring dat moeten 
vermelden. Dit zou in relatie met art. 16 dan een sterke aanwijzing kunnen zijn dat het resultaat van 
de werkzaamheid niet betrouwbaar is. Sterker dan een verwijzing naar de zorgplicht. 



Hieruit volgt echter alleen dat die stoffen moeten worden vermeld maar niet dat een waarschuwing 
moet worden gegeven dat de grond of baggerspecie niet geschikt is voor toepassing. 

Hoofdstuk 4. Grond en baggerspecie 

Regeling bodemkwaliteit 

Afdeling 1. Algemene bepalingen 

Paragraaf 4.5. Stoffenpakket 

Artikel 4.5.1. Stoffenpakket 

1. De milieuhygiënische verklaring van de toe te passen grond of baggerspecie of van de bodem op 
de toepassingslocatie, geeft aan: 

a. voor welke stoffen de kans op overschrijding van de achtergrondwaarden hoger is dan 5%, 
b. welke stoffen van natuurlijke oorsprong of vanwege het gebruik de achtergrondwaarden 

overschrijden, en kunnen voorkomen in het gebied waar de grond of baggerspecie van 
afkomstig is; 

c. de emissie van de stoffen waarvan de kans op overschrijding van de maximale emissiewaarden 
hoger is dan 5% voor toepassingen als bedoeld in artikel 63 van het besluit, tenzij wordt 
voldaan aan artikel 4.12.1, tweede of derde lid. 

Voor de producent van een bouwstof, grond of baggerspecie geldt een vergelijkbare redenering. 
Geredeneerd zou kunnen worden dat hij geen thermische gereinigde grond of baggerspecie aan een 
ander ter beschikking mag stellen als hij weet of kon weten dat die grond of baggerspecie niet 
geschikt is om te worden toegepast. Toch lijkt dit een wat gewrongen redenering. Art. 16 lijkt vooral 
betrekking te hebben op het afgeven van verklaringen op grond van keuringen. Dit volgt uit 
'betrouwbaar beeld'. Bij grondreiniging wordt geen beeld verschaft. In art. 16 staat strikt genomen 
niet dat gereinigde grond die niet geschikt is voor toepassing niet aan een ander ter beschikking mag 
worden gesteld. Althans, ik zou dat geen sterke redenering vinden. Echter, de producent maakt wel 
gebruik van het keuringsresultaat, want hij moet dat verstrekken wanneer hij de bouwstof, grond of 
baggerspecie aan de afnemer levert. Hij maakt gebruik van de verklaring/het certificaat om de indruk 
te wekken dat de bouwstof, grond of baggerspecies geschikt is om te worden toegepast. Als hij echter 
weet of kan weten dat de verklaring geen betrouwbaar beeld geeft, dan zou je kunnen stellen dat 
sprake is van overtreding van art. 16 BBK. In dit geval gaat het echter wel om stoffen die niet zijn 
genormeerd. Daar hoeft de verklaring dus in beginsel ook geen melding van te maken. De wetenschap 
dat toepassing van de geleverde grond of baggerspecies in strijd is met de zorgplicht, zou dan de 
reden zijn dat art. 16 BBK is overtreden. Deze redenering is het uitproberen waard, het is echter zeker 
geen uitgemaakte zaak dat deze bij de rechter stand houdt. Zij gaat ervan uit dat de toepasser de 
zorgplicht zou gaan overtreden en ook dat de zorgplicht, die tot de toepasser is gericht, indirect ook 
van belang is voor de producent van de grond of baggerspecie. Dit is dus een dubbele onzekerheid. 
Het is echter het uitproberen waard, ook al om wat meer duidelijkheid voor de toekomst te krijgen. 
Dit is ook van belang met het oog op het Aanvullingsbesluit bodem, want als blijkt dat het BBK op dit 
moment tekortschiet om zaken aan te pakken, dan moeten we voor verbetering van de regelgeving 
zorgen. Ik kan me voorstellen dat duidelijker wordt geregeld dat geen grond mag worden geleverd als 
de producent/leverancier weet of redelijkerwijs kan weten dat die grond niet geschikt is voor 
toepassing. 

Een andere mogelijkheid (die ik niet verder heb onderzocht) is nog een civiele actie van het 
waterschap dat ondeugdelijke grond geleverd heeft gekregen van ATM die niet geschikt is voor het 
doel waarvoor de grond is gekocht (grootschalig toepassen). 



Tot slot valt ook de leverancier van de grond of baggerspecie die daarbij de milieuverklaring 
verstrekt, onder art. 16. Hij mag dat ook niet doen als hij weet of kon weten dat die verklaring niet 
goed of volledig is. 

De conclusie lijkt te zijn dat de opdrachtgever voor de keuring/producent, de keuringsinstantie, de 
leverancier en de toepasser allemaal, ieder voor zich, kunnen worden aangesproken op het afgeven of 
gebruiken van milieuverklaringen die niet goed of onvolledig zijn en daardoor geen betrouwbaar beeld 
geven van de grond of baggerspecie. 

Algemene opmerking over art. 16 BBK: 

Uit de geschiedenis van totstandkoming van art. 16 (zie bijlage) blijkt dat art. 16 een vrij beperkte 
strekking heeft waarvan het de vraag is hoe ver deze kan worden opgerekt tot niet-genormeerde 
stoffen en in hoeverre een verband kan worden gelegd met de toepassing van de grond of 
baggerspecie en de daarbij door de toepasser in acht te nemen zorgplicht. Art. 16 lijkt meer te zijn 
bedoeld als vangnet om tegen te gaan dat er met verklaringen wordt gesjoemeld die duidelijk 
verkeerde informatie geven over de grond of baggerspecie waarop zij betrekking hebben. Art. 16 lijkt 
niet te zijn bedoeld om hiaten in het BBK op te vullen. In die zin gaat art. 16 minder ver dan art. 7 
BBK. De zorgplicht van art. 7 BBK is duidelijk wel bedoeld om hiaten in het BBK op te vullen. 

Artikel 18 

I. Het is verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met het daarvoor geldende 
normdocument. 

Deze bepaling richt zich ook weer tot de persoon of instelling die de werkzaamheid verricht. Er zal 
moeten worden nagegaan wat er eventueel nog aan relevante verplichtingen in het toepasselijke 
normdocument staat. Dat heb ik niet gedaan. 

Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer 

Ook hoofdstuk 10 Wet milieubeheer (Wm) bevat nog relevante bepalingen. 

Al met al lijkt hoofdstuk 10 Wm goede aanknopingspunten te bieden om ATM aan te pakken, beter 
dan art. 16 BBK, dat blijkens de wetsgeschiedenis een vrij beperkte invalshoek lijkt te hebben en 
vooral erop lijkt te zijn gericht gesjoemel met verklaringen te voorkomen. 

In art. 10.1 staan verschillende zorgplichten die betrekking hebben op degene die handelingen met 
afvalstoffen verricht. 

Art. 10.37, lid 1, Wm bevat een verbod bedrijfsafvalstoffen af te geven, dat volgens lid 2 alleen niet 
geldt als de afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon die bevoegd is de afvalstoffen nuttig toe 
te passen krachtens hoofdstuk 8. 

Deze persoon moet daarbij een omschrijving ontvangen van aard, eigenschappen en samenstelling van 
de afvalstoffen. Dit volgt uit art. 10.39 Wm. 

Hoofdstuk 10. Afvalstoffen 

Titel 10.1. Algemeen 

Artikel 10.1 

1. Een ieder die handelingen met betrekking tot afvalstoffen verricht of nalaat en die weet of 
redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen 
ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen of na te laten die redelijkerwijs van hem kunnen 



worden gevergd, teneinde die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

2. Het is een ieder bij wie afvalstoffen ontstaan, verboden handelingen met betrekking tot die 
afvalstoffen te verrichten of na te laten, waarvan hij weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat 
daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan. 

3. Het is een ieder verboden bedrijfsmatig of in een omvang of op een wijze alsof deze bedrijfsmatig 
was, handelingen met betrekking tot afvalstoffen te verrichten, indien daardoor, naar hij weet of 
redelijkerwijs had kunnen weten, nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan. 

4. Onder handelingen als bedoeld in het derde lid wordt in ieder geval verstaan: inzamelen of anderszins 
in ontvangst nemen, bewaren, nuttig toepassen, verwijderen, vervoeren of verhandelen van 
afvalstoffen of bemiddelen bij het beheer van afvalstoffen. 

5. De verboden, bedoeld in het tweede en derde lid, gelden niet voor zover deze handelingen betreffen, 
die degene die deze verricht, uitdrukkelijk zijn toegestaan bij of krachtens deze wet of een in artikel 
13.1, tweede lid, genoemde wet of de EG-verordening overbrenging van afvalstoffen. 

Artikel 10.37 

1. Het is verboden zich door afgifte aan een ander van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te 
ontdoen. 

2. Het verbod geldt niet indien bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven aan een 
persoon: 

b. die bevoegd is de betrokken afvalstoffen nuttig toe te passen of te verwijderen: 
1°. krachtens hoofdstuk 8 of op grond van een omgevingsvergunning; 

In art. 5 BBK wordt aangegeven dat dat besluit ook van toepassing is als het gaat om nuttige toepassing 
van afvalstoffen. Het BBK is niet op art. 10.37 Wm gebaseerd, maar dat lijkt niet nodig. Er staat daar 
namelijk niet dat het verbod van art. 10.37, lid 1, Wm niet geldt 'voor zover' dat bij amvb op grond van 
hoofdstuk 8 Wm is bepaald. Dus als iemand bevoegd is om de afvalstoffen nuttig toe te passen op grond 
van het BBK dan is het verbod van rechtswege niet van toepassing. 

Artikel 5 Besluit bodemkwaliteit 

1. Dit besluit is van toepassing op het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie, voor zover: 

a. geen grotere hoeveelheid van die bouwstoffen, grond of baggerspecie wordt toegepast dan 
volgens gangbare maatstaven nodig is voor het functioneren van de toepassing, 

b. de toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze plaatsvindt, of onder 
de omstandigheden waarin deze plaatsvindt; en 

c. ingeval van het toepassen van afvalstoffen sprake is van nuttige toepassing in de zin van artikel 
1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer. 

In dit geval is degene aan wie de thermisch gereinigde grond wordt verstrekt, niet bevoegd om de 
grond toe te passen. Dat zou namelijk in strijd met de zorgplicht van art. 7 BBK zijn. 

In elk geval verplicht art. 10.39 om een omschrijving te geven van aard, eigenschappen en 
samenstelling van die afvalstoffen. 
Hierin staat niet dat deze omschrijving beperkt moet blijven tot de afgifte van een milieuverklaring waarin 
de aanwezigheid van de genormeerde stoffen wordt vermeld. Met het oog op de mogelijkheid van nuttige 
toepassing lijkt het mij dat ook de aanwezigheid van niet-genormeerde stoffen moet worden vermeld, die 



de grond eventueel niet geschikt maken om toe te passen. 

Artikel 10.39 

1. Degene die zich van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen ontdoet door afgifte aan een 
persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a tot en met e, verstrekt: 

a. aan deze persoon een omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van die 
afvalstoffen; 

b. aan degene die opdracht heeft de afvalstoffen naar die persoon te vervoeren, een 
begeleidingsbrief. 

2. De begeleidingsbrief bevat ten minste de in het eerste lid, onder a, en de in artikel 10.38, eerste lid, 
bedoelde gegevens. 

In art. 10.38 wordt voor de te verstrekken gegevens verwezen naar art. 10.38, lid 1, Wm. Die bepaling 
vermeldt niet specifiek dat informatie moet worden verstrekt over de aanwezigheid van alle voor nuttige 
toepassing relevante stoffen. Dit is echter een niet-limitatieve opsomming, zie art. 10.37, lid 2, Wm, 'ten 
minste'. Art. 10.38, lid 1, Wm is ook van toepassing, en daarin staat dat informatie moet worden gegeven 
over de samenstelling van de afvalstoffen. Mede in het licht van de zorgplicht in art. 10.1, lid 1, Wm houdt 
deze verplichting in dat over de aanwezigheid van alle voor toepassing relevante stoffen informatie moet 
worden verstrekt. 

Deze verplichting geldt voor ATM, die de afvalstoffen afgeeft, maar niet voor de persoon of instelling die 
een milieuverklaring over de grond afgeeft, omdat daarin alleen wordt aangegeven in welke klasse de 
grond moet worden ingedeeld en of de grond aan de kwaliteitseisen van het BBK voldoet. 

Pm Er moet natuurlijk wel sprake zijn van afvalstoffen. Daarvan ben ik uitgegaan, maar ik heb dit niet 
specifiek uitgezocht. Alleen al het feit dat de grond niet geschikt is voor toepassing omdat de zorgplicht 
van art. 7 BBK daaraan in de weg staat, is een duidelijke aanwijzing dat sprake is van afvalstoffen. 

Artikel 10.38 

1. Degene die zich van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen ontdoet door deze af te geven aan 
een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, onder a tot en met f, registreert met betrekking 
tot zodanige afgifte: 

a. de datum van afgifte; 
b. de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven; 
c. de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen; 
d. de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven; 
e. de voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen; 
f. ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te 

vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd: diens naam en adres en de naam en het 
adres van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt. 

Let op: De ILT is geen bevoegd gezag voor de toepassing van hoofdstuk 10 Wm. 



BIJLAGE — uit de nota van toelichting bij het BBK 

Artikel 7 

In het kader van de toepassing van bouwstoffen en grond of baggerspecie 

op of in de bodem of in oppervlaktewater gelden de algemene 

zorgplichtbepalingen van artikel 13 Wbb, artikel 1.1a Wm en artikel 2 van 

de Wms. Zij zijn bedoeld als vangnet voor situaties waarin sprake is van 

kennelijk onzorgvuldig handelen waardoor schade kan ontstaan voor de 

mens en het ecosysteem, zonder dat een specifiek wettelijk voorschrift 

wordt overtreden. De onderhavige bepaling heeft dezelfde klassieke 

vangnetfunctie, maar ziet anders dan de eerder genoemde bepalingen 

speciaal op oppervlaktewater. 

De vangnetfunctie brengt met zich mee dat het bevoegd gezag op basis 

van de onderhavige bepaling handhavend kan optreden, indien (potentieel) 

nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater 

optreden als gevolg van een toepassing in het kader van het besluit. Dit 

kan zich bijvoorbeeld voordoen bij parameters die niet op de lijst van 

bijlage 1 van het besluit voorkomen of bij parameters die wel op deze lijst 

voorkomen, maar waarvoor in de ministeriële regeling bij het besluit geen 

eisen zijn opgenomen, zoals voor nutriënten, zwevend stof, pH en 

reducerend vermogen. Hierbij kan worden gedacht aan een geval waarin 

bemeste landbouwgrond in oppervlaktewater wordt toegepast voor het 

verondiepen van een put. Hierdoor kunnen blijvende negatieve effecten 

op de kwaliteit van het oppervlaktewater optreden, ondanks dat met het 

verondiepen juist een verbetering van de waterkwaliteit wordt beoogd. 

Een ander voorbeeld is een plotselinge verandering van de pH van het 

oppervlaktewater door toepassing van te grote hoeveelheden van 

bepaalde typen bouwstoffen in te korte tijd in een kleine oppervlaktewateren, 

waardoor vissterfte kan optreden. 

Om in zulke situaties nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het 

oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen kan het bevoegd gezag 

toepassers vooraf om informatie vragen en zo nodig bij voorbaat in de 

vorm van een beleidsregel aangeven in welke gevallen zich nadelige 



gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater voordoen. Indien 

desondanks sprake is van zodanige nadelige gevolgen en de toepasser 

voldoet niet aan de verplichting om deze ongedaan te maken of zoveel 

mogelijk te beperken, kan het bevoegd gezag tot handhaving overgaan. 

Overtreding van de zorgplicht is een economisch delict dat strafbaar is 

gesteld op grond van de Wet op de economische delicten. 

Naast de klassieke vangnetfunctie heeft de onderhavige bepaling ook 

een deregulerende functie. Dit wil zeggen dat de bepaling ook kan 

fungeren als aanvulling op de algemene regels voor toepassingen van 

bouwstoffen, grond en baggerspecie in het besluit. Voor toepassingen in 

oppervlaktewater is op grond van artikel 5, tweede lid, van het besluit 

geen vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

vereist, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die worden genoemd in 

het eerste lid van dat artikel. Artikel 5, tweede lid, geldt niet voor 

toepassingen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in 

landbodem. Voor een toepassing op of in landbodem die nadelige 

gevolgen kan hebben voor het oppervlaktewater, zou — zonder de 

zorgplichtbepaling — een vergunning op grond van de Wvo zijn vereist. 

Hierbij moet worden gedacht aan toepassingen die op grond van het 

besluit zijn toegestaan, waarbij stoffen in het oppervlaktewater komen die 

niet in de lijst in bijlage 1 van het besluit worden genoemd of krachtens 

het besluit zijn genormeerd. Indien bij een zodanige toepassing de in de 

onderhavige zorgplichtbepaling omschreven maatregelen worden 

ogenomen, treedt deze bepaling echter als algemene regel in de plaats van 

een vergunningplicht. Mede om die reden is de onderhavige bepaling in 

het besluit opgenomen. 

De deregulerende functie kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij het 

vrijkomen van overtollig verzilt water als gevolg het toepassen van 

zeezand. Voor de lozing van dit overtollige water diende onder vigeur van 

het Bouwstoffenbesluit (naast een melding op grond van het 

Bouwstoffenbesluit voor de toepassing zelf) een vergunning op grond van 

de Wvo te worden verleend (vgl. onder meer ABRvS 15 februari 2006, nr. 

200506339/1). Aangezien deze lozing onlosmakelijk verbonden is met de 

toepassing van zeezand, is een afzonderlijke vergunning, mede vanwege 



het streven naar reductie van de administratieve lasten niet gewenst. De 

onderhavige bepaling bewerkstelligt dat, indien wordt voldaan aan de 

zorgplicht, voor een dergelijke lozing geen Wvo-vergunning nodig is. 

Voor toepassingen op of in de landbodem met gevolgen voor de 

kwaliteit van het oppervlaktewater, waarbij de zorgplicht niet wordt 

nagekomen, kan geen vergunning op grond van de Wet verontreiniging 

oppervlaktewater worden verleend. In artikel 28, vijfde lid, en artikel 37 

van dit besluit is namelijk een (absoluut) verbod opgenomen om 

bouwstoffen respectievelijk grond of baggerspecie in strijd met artikel 7 

toe te passen. 



opmerkingen 	 n.a.v. de bovenstaande notitie 

Ik heb je notitie diagonaal doorgelezen. Ik ben het eens met je redeneringen in de notitie. Enkele 
opmerkingen: 

1. Eens dat de zorgplicht aanvullend werkt op de regels die zijn gesteld. Goed voorbeeld is 
organische stofrijke grond die wordt ontgraven. Die grond kan prima voldoen aan de 
kwaliteitsklasse landbouw/natuur maar bij het toepassen moet rekening worden gehouden 
met het feit dat deze grond bij toepassing in oppervlaktewater kan leiden tot zuurstofloosheid 
in het water. 

2. Het is mij te makkelijk om te stellen dat de intermediair alleen maar keurt en een 
milieuverklaring op een partij plakt. Die intermediair moet zich vergewissen van de 
voorgeschiedenis van een partij en daar zijn analysepakket op afstemmen. De intermediair 
zou aanspreekbaar moeten zijn op nalaten van het handelen naar kennis van zaken: als je 
grond uit een boomgaard onderzoekt, dan heb je aanleiding om ook DDT te meten. Doe je dat 
niet dan hoort dat gevolgen voor je certificering en mogelijk erkenning te hebben. Als je 
gereinigde grond moet keuren dien je nadere informatie te krijgen over wat voor soort grond 
er is gereinigd en welke stoffen voor die partij en het reinigingsproces (Partij en proces 
specifieke parameters) relevant zijn. Die moet je onderzoeken. 

3. Ontdoeners/producenten zouden er een belang bij moeten hebben dat de milieuverklaring 
een correcte omschrijving geeft van hun product. Een normale markt rekent immers 
leveranciers af op producten die niet doen wat ze beloven te doen. ATM is op grond van de 
BRL 7500 (grondreiniging) een persoon of instelling waar artikel 16 op duidt. Ik ben er dus wel 
voor om artikel 16 ook op ATM als erkend bedrijf van toepassing te verklaren. En dus niet 
alleen in formele zin, maar ook in morele zin. Je mag van een erkend bedrijf op het gebied 
van grondreiniging verwachten dat hij een betrouwbaar product levert dat voldoet aan alle 
eisen van het Bbk. 

4. Het begint bij de houder van de afvalstof. TGG is een afvalstof en bij overdracht van die 
afvalstof aan een toepasser of intermediair dient de houder van die afvalstof op grond van 
H10 WM alle relevante informatie over te dragen. Dus ook H10 WM betrekken. 

Groet, 



349 

Van: 	 IIT 
Aan: 
Onderwerp: 	zor 	t TGG 
Datum: 	donderdag 6 december 2018 13:28:11 

T.i. de terugkoppeling die 	heeft opgesteld van het overleg over invullen van de 
zorgplicht bij TGG 

Groet, 11111 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 8 november 2018 15:07 
Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

Onderwerp: terugkoppeling overleg ATM 

Hoi 

Hierbi een korte teru • ko elin • van het overle dat 	en ik hadden met 
. We e en met name 

gespro en over et pro • eem at we met e aar wi en op ossen, voor omen dat de bestaande 
voorraad TGG op een verkeerde wijze in het milieu wordt gebracht. We hebben de route van 
artikel 16 daarbij niet tot het uiterste verkend omdat we gezamenlijk de conclusie hebben 
getrokken dat heldere communicatie vanuit IenW tot betere resultaten zal leiden. In deze 
communicatie moet aandacht worden besteed aan de volgende elementen: 

Op grond van de bepalingen in hfst 10 Wm moet ATM over haar af te geven afvalstoffen 
, kort samengevat, alle informatie verstrekken over de aard, eigenschappen en 
samenstelling van de afvalstoffen. Die plicht is niet beperkt tot genormeerde stoffen en 
is daarmee breder dan het Bbk. Hfst 10 geldt ook naast het Bbk. De provincie is de 
toezichthouder voor deze bepalingen uit hoofdstuk 10 Wm; 

De Rbk wordt per 1/1/19 aangepast waarin het vooronderzoek verder wordt uitgewerkt 
en waarin wordt geregeld dat alle stoffen die relevant kunnen zijn voor de toepassing op 
het certificaat moeten worden vermeld; 

De BRL 7500 wordt ook per 1/1/19 aangepast waardoor scherper wordt geformuleerd 
welke stoffen moeten worden onderzocht; 

In het BAL wordt meer toelichting opgenomen over de relatie tussen hfst 10 Wm en de 
bepalingen die nu in het Bbk staan. Zie ook het eerste punt. 

DGRW gaat nu een voorzet maken voor een communicatietekst waarmee alle partijen in de 
sector nog eens op hun verantwoordelijkheden worden gewezen en waarmee de bevoegde 
gezagen warden geinformeerd over de aangrijpingspunten die zij hebben om alle informatie 
over de samenstelling van de TGG af te dwingen. 

We hebben dus niet ingezet op een nieuwe LOD op basis van artikel 16 Bbk (dat levert vooral 
procesrisico's op) maar meer op een heldere communicatieboodschap vanuit IenW. 

Op korte termijn wordt de voorzet voor de communicatieboodschap aan ons voorgelegd voor 
aanvulling en commentaar. 

Dan ben je weer op de hoogte. 

Groet, 



- BSK 

CC: - ILT 

350 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: reactie Reko 
Datum: 	 dinsdag 11 december 201816:00:41 

t.i. 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 15:59 
Aan: 	 - ILT 

Onderwerp: reactie Reko 

Hallo collega's, 

Net belde 	 van Reko. 
Hij gaf het vo gen e aan: 
• Het is de verantwoordelijkheid van de reinigers om materiaal te produceren dat voldoet. 

ATM en Pouw moeten hun eigen probleem oplossen. 
• De problemen zijn begonnen toen m.n. ATM naast verontreinigde grond ook ander materiaal 

ging reinigen. Met name op oud stortmateriaal al dan niet uit het buitenland is het proces 
bij m.n. ATM niet berekend. (denk ook aan het EMK-terrein) 

• Ook maakt hij zich ernstig zorgen over de toevoeging van kalkslibben uit Italië (waarom kan 
dit onder de EVOA worden geimporteerd terwijl we weten dat ATM dit spul niet aankan?). 

• Het toevoegen van zouten werkt verstorend en is volgens hem niet mogelijk onder de 7510. 
Klopt dit? 

• Hij verwijt m.n. ATM dat men hun sulfaatprobleem niet onder de knie krijgt. 

Ik heb aangegeven dat we als ILT door de 'ronde langs de vier reinigers' een beeld hebben van 
de problematiek en dat we dit beeld ook delen met collega's van RWS en DGWB. 
De ILT-signaalrapportage gaat slechts over de stagnerende afzetmarkt. Het is inderdaad aan de 
reinigers om hun probleem op te lossen. De overheden geven wel richting via de zorgplicht. 

gaf aan dat binen de sector m.n. ATM et mee dreigt dat ze het bijltje er bij 
neergoo en a s er geen oplossing komt. Ik heb gezegd dat ik niet onder de indruk ben van dit 
soort dreigementen. 



351 

Van: 	 ILT  
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 
	

FW: TGG; stand van zaken en ambitie 2019 FW: Onderzoeksinspanning TGG; Pouw 
Datum: 	donderdag 27 december 2018 14:58:26 

Hoi 

Zie hieronder de reactie van ER op het bericht van 	waarover wij vanochtend spraken. 
geeft een aantal goede punten aan. 

Groet, 

Van: 	 - ILT 

Verzonden: donderdag 27 december 2018 14:23 
Aan: 

- ILT 
CC: 	 - ILT 

Onderwerp: RE: TGG; stand van zaken en ambitie 2019 FW: Onderzoeksinspanning TGG; Pouw 

Hallo 

Dank voor de mail. Ik heb een paar vragen: 
- Je geeft aan dat de LOD bij ATM worden opgeheven. 	Zijn er (door de ILT) 

monsters genomen van TGG die via het nieuwe proces zijn geproduceerd om te zien of 
er geen rare uitschieters in voorkomen? Lijkt me voor de geloofwaardigheid van de ILT 
en het terugbrengen van het vertrouwen in het product essentieel! 

- De onderzoeksinspanning die aan Pouw is opgelegd, is dat via een (v)LOD oid? 
- Mbt Janssen, als zij niet hun proces vrijwillig aanpassen, gaat er dan een LOD uit? Moet 

er niet sowieso een LOD uit indien het toevoegen van rookgasreinigingsrecidu niet mag 
conform BRL? Gelijke monniken gelijke kappen toch? Als ik ATM was zou ik daar een 
punt van maken als de concurrent minder hard aangepakt wordt. 

Groeten,  Ei 



352 

Van: 	 -ILT  
Aan: 	 - ILT 

Onderwerp: 	AN: TGG; stand van zaken en ambitie 2019 FW: Onderzoeksinspanning TGG; Pouw 
Datum: 	 donderdag 27 december 2018 09:23:50 

Hoi 

Zie onderstaande mail van 	over stavaza TGG tkn. 

Groet, 

Van: 	 ILT 

Verzonden: vrijdag 21 december 2018 11:48 

Aan: 	 - ILT 
- BSK 

@ rws 

@dcmr.nl> 

CC: 
ILT 

Onderwerp: TGG; stand van zaken en ambitie 2019 FW: Onderzoeksinspanning TGG; Pouw 

Hallo collega's, 

Zojuist belde 	 van Theo Pouw BV dat hij instemt met de onderzoeksinspanning 
voor TGG die we vanuit e ILT aan Pouw hebben opgelegd. 
DCMR gaat deze dagen ATM mededelen wat aan onderzoeksinspanning conform de zorgplicht 
wordt verwacht. 
Vanmorgen heb ik ATM bevestigd dat de last onder dwangsom van de ILT kan worden 
opgeheven nu hun proces zodanig is aangepast dat het rookgasreinigingsresidu niet langer aan 
het gerede product wordt toegevoegd. 

30 januari vindt vanuit de ILT een gesprek plaats met de reiniger Janssen ter verificatie van de 
bevindingen uit de vergelijkende ronde langs de vier reinigers. Daarbij zal ook aan de orde 
komen of Janssen bereid is om 'vrijwillig' zijn rookgasreinigingsresidu niet langer aan zijn 
gereinigde product toe te voegen. 

Wanneer de rapportage over de ILT-ronde langs de vier reinigers gereed is wil ik een mooie 
vorm bedenken hoe we de resultaten kunnen delen met de betrokken omgevingsdiensten, 
Rijkswaterstaat en DGWB. 
Dit kan meteen een mooie start zijn van het toewerken naar een toezichtvorm waarbij sprake is 
van een 'onderhoudstoezicht' op de vier reinigers. 
Voordien moeten we wel nog een paar noten kraken, bijvoorbeeld het scheppen van 
duidelijkheid over de effecten van het toevoegen van TAG op de kwaliteit van het eindproduct. 

Waar ik naar toe wil is dat er door de gehele keten een gedeeld vertrouwen ontstaat in het 

product TGG. Een mooie uitdaging om in 2019 te realiseren. 

Fijne feestdagen toegewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 - ILT 

Verzonden: vrijdag 21 december 2018 10:30 

Aan: 
	

theopouw.nl> 



CC: 
- ILT 

Onderwerp: Onderzoeksinspanning TGG 

Geachte 

Aangezien 	 reeds met (een verdiend) verlof is, stuur ik u zoals op 13.12 
afgesproken, e ui omst van het beraad over de invulling van de onderzoeksinspanning TGG 
die we vanuit de ILT aan Pauw vragen. 

Zoals eerder afgesproken hebben wij ons nogmaals gebogen over de wijze waarop meer 
duidelijkheid kan worden verkregen over de milieuhygiënische eigenschappen en de 
toepasbaarheid van de voorraad TGG van Pouw. 
Dit moet bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de markt voor TGG. Daarbij is goed 
gekeken naar de opzet van de keuring van de TGG van ATM (i.e. de onderzoeksrichtlijn van 
DCMR/RWS/OMWB en ILT). 
Aanvankelijk was de gedachte om daarbij gebruik te maken van de tot dusver door Pauw 
uitgevoerde onderzoeken en ook onderscheid te maken op basis van de verschillen en 
overeenkomsten tussen de productiemethoden en bedrijfsvoering van ATM en Pouw. 
Hieraan kleven echter te veel onzekerheden en de kans is groot dat er achteraf alsnog met 
diverse partijen discussie ontstaat. Met andere woorden: gemaakte keuzes moeten goed 
kunnen worden onderbouwd. Vanuit de ILT vragen we daarom aan Pouw dezelfde opzet te 
hanteren als voor ATM. 
Pas nadat de resultaten van de 20 partijkeuringen per 2000 ton bekend zijn is het mogelijk om 
gericht tot een selectie cq inperking te komen van een definitief pakket aan parameters. 
Daarmee kan vervolgens een betrouwbare milieuhygiënische verklaring worden opgesteld én 
kan worden voldaan aan de zorgplicht. 

Uitzondering op het 'DCMR-pakket' Is de analyse van PFOS/PFAS/PFOA en GenX. Om hiervan 
een goed beeld te krijgen kan worden volstaan met onderzoek op een selectie van 5 van de 20 
keuringen. 
Reden hiervoor is de afwijkende geografische ligging van ATM en het feit dat binnen ATM ook 
een grote verscheidenheid aan afvalstoffen wordt verwerkt, waardoor contaminatie zou kunnen 
optreden. 

PM 
• De definitieve brief van de DCMR aan ATM met de onderzoeksrichtlijn is nog niet 

vrijgegeven. Zodra ik bericht heb dat er bij de DCMR groen licht is zal ik hem doorsturen. 
• Vorige week hebben we kort van gedachten gewisseld over de invulling van een 

monsternameplan en welke knelpunten hier nog voor moeten worden opgelost. Afgesproken 
is dat jullie een monsternameplan ter goedkeuring voorleggen aan de ILT. Vanuit de ILT 
zullen steekproeven worden uitgevoerd bij de uitvoering van de monstername. 

Als er nog vragen zijn hoor ik het graag. Hou er wel rekening mee dat ik tijdens de feestdagen 
maar een beperkt aantal uren werk. 



- ILT ; - ILT; 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 14 januari 2019 09:44 
Aan: 	 - ILT; 

- ILT 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: Nota stas - informeren over opheffen Win 
maandag 14 januari 2019 16:32:49 
Nota Opheffen lasten

z
ler dwangsom ATM sake hestumsrerhtelijke handhaving thermisch gereinigde 

grood-oum01) opin 	JIM( 

Hallo, 
Lastrride bij het formuleren van de opheffing ook al een lastig punt. 	zag ook al dat 
twee zaken dor elkaar liepen in het concept. 
Ik heb het onderdeel 'last' en het onderdeel 'herstellen van de betrouwbaarheid' uit elkaar 
gehaald (herstel naar paragraaf "vervolg"). 
Er valt ook lets voor te zeggen om beide aspecten in een keer te behandelen. Dat sluit meer 
aan bij de benadering waarvoor we als ILT gekozen hebben (juridisch spoor aangevuld met 
spoor beïnvloeding). Dat vraagt wel om een andere opzet van de nota. Ik ben benieuwd welke 
keuze jij maakt 
Met vriendelijke groet, 

-ILT; 	 -ILT 
- BSK; 

- ILT 
Onderwerp: RE: Nota stas - informeren over opheffen LOD's 
Dag allen, 
Helder stuk, dank. Paar opmerkingen, zie bijlage. 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 14 januari 2019 09:28 
Aan: 	 - ILT - ILT 

ILT - BSK 
-ILT 

CC: 	 - ILT 
Onderwerp: Nota stas - informeren over opheffen LOD's 
Beste collega's, 
Hierbij de eerste cpt nota om de stas te informeren over het opheffen van de LOD's bij ATM. 
Graag jullie reactie! 
Groeten, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: Nota stas - informeren over opheffen Lars 
dinsdag 15 januari 2019 13:04:25 
Opheffen lasten onder dwangsom A114 inzake bestuursrechtellike handhaving thermisch gereinigde gmnd- 
00mQD ()Pm  eilAQCX 

Hoi, 
Als bijlage mijn opmerkingen in de tekst. Naar aanleiding van de opmerking van." nog een 
voorstel voor aanpassing van genoemde zin. 

Van: 	 -|[T 
Verzonden: maandag 14 januari 2019 17:20 
Aan: 	 - ILT ; 	 - 1LT 
CC: 	 _ ~-8]'; 	 -|[T; 	 - ILT ; 

- BSK ; 	 -|[T 
Onderwerp: RE: Nota stas - informeren over opheffen LOD's 
Hallo 	ea, 
Omwein de snelheid vind je hieronder mijn opmerkingen. 
@ formulering last B: Het pijnpunt in de formulering zie ik niet terug in de (samenvatting van) 
de tekst van last A en B. Dit geeft onduidelijkheid. Ik dat willen verduidelijken door precies aan 
te sluiten bij de oorspronkelijke tekst. Dan wordt duidelijk dat last A en B onlosmakelijk zijn 
verbonden. 
@ last C en media aandacht: Ik vind dat niet SMART geformuleerd. Het is nu net alsof wij het 
van de media aandacht moeten hebben. ATM heeft 'haar afnemers' geïnformeerd. Hoe zit het 
dan precies met die tussenhandelaren? Is daarmee het probleem opgelost wat de last beoogt op 
te lossen? De Stas zal willen weten of er nog lijken in de TGG-kast zitten. 
@ afval °Mine: Ik zou dat anders (minder stellig) formuleren. De manier waarop ATM 
communiceert over de inval ebezoek van de autoriteiten') doet immers geen recht aan de inval 
van politie, ILT-IOD olv Justitie. 
@ Strikt scheiden Sr/Br: Deze zin klopt niet geheel: 'Dit betekent dat het bezoek van de IOD 
geen invloed heeft en ook niet mag hebben op het bestuursrechtelijke handhavingstraject: 
Ik zou dat juridisch checken of op zijn minst toevoegen: andersom geldt hetzelfde. Er is echter 
sprake van enige nuance. Met toestemming van de OvJ mag Br gebruik maken van Sr info. 
Andersom is de juridische blokkade wel keihard: Er mag beslist geen sprake zijn van 'door Sr 
gestuurd toezicht', aangezien de verdachte daardoor wordt geschaad In zijn recht om niet mee 
te hoeven werken aan zijn veroordeling. 
Groeten, 
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Van: 
Aan: 	 - TET; 

Ce: 	 =JIJ 	 - It 	 -JU 
Onderwerp: 	RE: Nota stas - informeren over opheffen LOD's 
Datum: 	woensdag 16 januari 2019 0959:52 
Bijlagen: 	Nota Opheffen lasten onder dwangsom ATM inrake beqrutimerhtelijice handhaving diennigrh gereinigde 

00212dY2.22a 

Beste collega's, 
Dank voor al jullie opmerkingen, bijgevoegd de nieuwe versie. 
Mochten jullie toch nog opmerkingen hebben dan hoor ik het graag, ik zal gezien de tijdsdruk 
ook alvast deze versie richting DGWB sturen. 
Groeten,  in 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: Nota stal - in armeren over 	LOU' 
Datum: 	woensdag 16 januari 201912:09:01 

Dag In ea, 
Ik kom toch nog even terug op mijn eerdere opmerkingen over de formulering waaruit blijkt dat 
aan de drie lasten is voldaan. 
Hieronder een gedeelte van de letterlijke tekst van last B, zoals die in de Bob staat. De crux zit 
in het rode woord cq de gele zin. 
'De last houdt in dat ATM geen productcertificaat op grond van de BRL 
9335 meer aan een ander ter beschikking stelt voor thermische gereinigde 
grond zolang niet is voldaan aan last A.' 
Zoals ik het lees betekent dit dat ATM het TGG uit de oude voorraad 'formeel' weer zou kunnen 
leveren omdat is Inmiddels is voldaan aan last A. Het gaat echter nog steeds om TGG dat op de 
oude (verkeerde) manier is geproduceerd. 
Ook vraag ik mij nog steeds af of het klopt dat door de media aandacht 'alle betrokken 
afnemers bekend zijn' met de TGG problemen. 
Disclaimer: Ik weet dat er veel discussie met ATM is geweest over het informeren van de 
(directe) afnemers. Ik heb de uitkomst daarvan niet helder. 
Vandaar mijn vraag / check aan i 	 of zij hiervoor de hand in het vuur kunnen 
steken. 
Tot slot vind ik deze zin nogal prematuur, althans niet SMART: 'TGG dat op basis van deze 
richtlijn gekeurd is kan met een milieuhygiënische verklaring op de markt kan worden 
gebracht.' 
Gekeurd materiaal met (bijvoorbeeld) een te hoog gehalte sulfaat mag immers de markt niet 
op. Een oplossing is om toe te voegen: ...gekeurd is — en dat voldoet aan de daarin opgenomen 
criteria - kan met ... 
Of wordt dit ondervangen door de zin die erna komt, waarin staat dat TGG van onbekende of 
slechte kwaliteit niet mag worden toegepast? 
Nipt vrienuipiiiicp 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

LT  
=AL 

RE: t.b.v. TS FW: A 	LT - o 	actiepun 
donderdag 27 september 2018 15:44:57 
ima/e001.pq 
in~2,jpg 
írnacke003.jrn 

en4014:12g 
image005.-Pq 

ILT 
LT; 	 =RE 	 - BSK 

n n.a.v. caN 25 

Dank! 
Ik ga morgen met 	 , onze nieuwe trainee, de cpt nota + signaal afronden, nava. zijn 
informatie vullen we e no a volgende week verder aan zodat die dan ook uit kan. 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 27 september 2018 15:42 
Aan: 	 - ILT ; 
CC: 	 - ILT; 	 - ILT, 
Onderwerp: t.b.v. TS FW: ATM/ILT - overzicht actiepunten n.a.v. call 25/9 

We kregen van ATM nog een opslaglocatie door die niet in jouw concept Toezichtsignaal staat. 
gaat e.e.a. natrekken. Hij geeft jou volgende week een geactualiseerd overzicht van de TGG- 

opslaglocaties. 
Met vriendelijke groet, 

Y-a-11~1111111~11111•Pl°urn•ni>  
Verzonden: donderdag 27 september 2018 12:23  

Aan11~1~111 
£41111111~1.@inewisoml @atm.R I>• 

ereyiLcin) All.11~1111 Prenewi.com>:  

-141111111111111111111~1111111-1411111~111111111111 
Onderwerp: RE: ATM/ILT - overzicht actiepunten n.a.v. call 25/9  
Beste allen,  
Hierbij het overzicht van de elders opgeslagen TGG die eigendom is van ATM (zie actiepunt 1  
hieronder), 

NaamJaar opslaglocatie adres 	plaats 	hoeveelheid 

2018 Theo Pauw 	Kwelderweg Eemshaven 206.948,702 ton 15 

2018 Ovet Monacoweg Nieuwdorp 24
.834,29 ton (stand van zaken tot en met 

3 	september 2018) 
ATM ziet uit naar de definitieve conceptbrief (actiepunt 	zodat deze week de definitieve brief kan 
worden gecirculeerd.  
Het overzicht van de afnemers van TGG en de meldingen die in dat kader zijn gedaan (actiepunt 3)  
volgt later vandaag.  
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

-ILT 
- ILT 

-ILT  
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	mails en brieven over TGG 
Datum: 	 vrijdag 28 september 2018 10:28:26 
Bijlagen: 	2018-09-28 tekst voor mail TGG aan toezichthouders DGG.docx  

Kon je ff niet bereiken, maar gezien je verlof daarom ff gauw alvast per mail om misverstanden 
te voorkomen: 

1. Er gaat een mail (gewrocht door 	en mij) naar de toezichthouders e, 
2. Er gaat een brief (ILT-2018/54 	van Jan van den Bosch naar de Stas. 
3. Er gaat een aparte oproep naar de managers van de toezichthouders bij de OD's en deze 

gaat". nog opstellen 
Ik heb de mavoor de toezichthouders aangepast met jou opmerkingen en die van 
en bij deze mail bijgevoegd. 
Het wachten is nog op de mailgegevens van de omgevingsdiensten 	dat verloopt helaas traag 
zoals je weet. 
De verzending van mail nr. 1 1111111/ik) is mijn taak heb ik begrepen. 
Als 	geen contact met mij opneemt neem ik in ieder geval met hem contact op voordat ik 
de mai aan de toezichthouders ga versturen. Dit ook gezien de afstemming tussen managers 
en toezichthouders. 
Aparte mails sturen naar de managers en de toezichthouders bij de omgevingsdiensten lijkt mij 
overbodig. De mail van 	en mij naar zowel de managers/teamleiders bodem als de 
toezichthouders bodem ij t mij voldoende. Maar goed, das mijn mening. Managers sturen dit 
soort berichten/mails vaak één op één door naar de toezichthouders. 
Verder ga ik er wel vanuit dat de 'verstuurders' van de drie genoemde poststukken elkaar op de 
hoogte houden wanneer het één en ander wordt verstuurd. Dat is wel zo handig in de eventuele 
communicatie daarna. 
Groet 
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Geachte collega, 

De ILT heeft concrete aanwijzingen dat de afzet van thermisch gereinigde grond (TGG) stagneert en 
daardoor de reinigingscapactiteit voor verontreinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) is 
afgenomen. Als gevolg hiervan kunnen zich een aantal ongewenste ontwikkelingen voordoen. De ILT 
beveelt de toezichthouders aan alert te zijn op deze ontwikkelingen. 

Stagnatie afzet thermisch gereinigde grond 
In Nederland zijn vier bedrijven die grond thermisch kunnen reinigen en dus TGG produceren. De 
bedrijven ATM en Theo Pouw zijn de twee grootste reinigers in deze branche. ATM en Theo Pouw 
hebben beide geen (eigen) opslagcapaciteit over om nog meer TGG op te slaan. Dit betekent dat de 
thermische reiniging van vervuilde grond stagneert. De ILT heeft ook het signaal ontvangen dat ATM 
behalve vervuilde grond, ook geen Teerhoudend Asfaltgranulaat (TAG) meer accepteert. 

Mogelijke risico's door stagnatie afzet 
De volgende risico's kunnen ontstaan door de stagnatie in de afzet van TGG (en TAG): 

• Saneringen worden niet uitgevoerd; 
• Ontgraven grond en TAG blijven op (sanerings)locaties in depot liggen; 
• Ontgraven grond en TAG wordt door de opdrachtgever/uitvoerder/vervoerder tijdelijk 

elders opgeslagen; 
• Grond en TAG wordt wel afgevoerd naar een erkende reiniger maar daar wordt de 

opslagcapaciteit te krap en wordt uitgeweken naar andere locaties; 
• grond gaat onterecht/mogelijk naar (onbekende) stortlocaties. 

Informatie grondstromen 
Er bestaat door de stagnatie in de afzet dat de te reinigen sterk verontreinigde grond, TGG en TAG 
mogelijk niet op de juiste manier tijdelijk wordt opgeslagen of verwerkt. Om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen willen wij samen met uw hulp deze stromen de komende tijd zo goed mogelijk volgen. 

Wij verzoeken u daarom om de komende tijd:  
1. bij lopende saneringen en ingediende evaluaties van saneringen extra alert te zijn op de 

afhandeling van de afvoer van ernstig verontreinigde grond die volgens de BUS-melding of 
beschikt saneringsplan afgevoerd moeten worden naar een erkende reiniger. 

2. Bij evaluatieverslag extra alert te zijn op de wijze waarop en de hoeveelheid van de ernstig 
verontreinigde grond die afgevoerd is in verhouding tot de BUS melding of beschikt 
saneringsplan. 

3. Bij eventuele transportcontroles alert te zijn op: 
a. afvoer van mogelijk ernstig verontreinigde grond en TAG die wordt vervoerd naar 

een reiniger en/of 
b. ontbreken van begeleidingsbrieven / kwaliteit gegevens van de grond op de 

vrachtwagen. 
c. Vervoer van TGG 

4. Alert te zijn bij meldingen BBK; met name tijdelijke opslag van grond 

Welke informatie zouden wij van u willen ontvangen:  
Wanneer er opvallende afwijkingen zijn in afvoerstromen van grond, zoals hierboven genoemd, 
verzoeken wij u de beschikbare informatie zoveel mogelijk in een Excel document te zetten en deze 
te uploaden via een bodemsignaal via https://tijdelijk.ilentnlicontactimelden/index.aspx   



of op te sturen naar 	 @ilent.n1 (een voorbeeld van een excel document hebben wij 
bijgevoegd). Wanneer u bij de betreffende afwijking ook al bestuursrechtelijk heeft opgetreden 
verzoeken wij u deze gegevens ook mee te sturen/te uploaden. 
Dit verzoek loopt zo lang zich de huidige problemen met de afzet van TGG voordoen. U wordt 
geïnformeerd wanneer deze vorm van verscherpte aandacht niet meer nodig is. 

Terugkoppeling door ILT 
Op basis van de door alle omgevingsdiensten verzamelde gegevens zullen analisten van ILT een 
analyse maken van de verschillende overtredingen, meldingen amice/bbk, vervoerders, saneerders, 
reinigers, etc.. Wanneer ILT uit de analyses van uw gegevens gecombineerd met andere systemen 
en/of landelijke tendensen, opvallende zaken signaleert zal ILT met u contact opnemen voor een 
verdere aanpak. Hierbij valt te denken aan: 

• Bezoek aan nieuw (onbekend) opgerichte opslaglocaties van nog te reinigen grond door de 
saneerder, vervoerder van de grond en/of de reiniger in uw Regio; 

• Onderzoek naar de grote verschillen in de gemelde afvoer in saneringsplannen/BUS-
meldingen, evaluatieverslagen, begeleidingsbrieven en AMICE gegevens; 

• Onderzoek naar actoren en grondafvoer van lopende saneringslocaties waarbij de 
afvoergegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken; 

• Onderzoek naar de aangetroffen grondtransporten waarbij getwijfeld wordt aan de juiste 
afvoer / verwerking van (ernstig) verontreinigde grond, of grond afkomstig is van 
onbekende (verdachte) locaties, geen melding bekend is bij BBK/AMICE of de 
begeleidingsbrieven ontbreken en er bovendien een vermoeden bestaat dat het over 
(ernstig) verontreinigde grond gaat. 

Bij de invulling van 'onbekend', 'verdacht' vertrouwen wij geheel op uw deskundigheid. 

Vragen 
Voor vragen over deze mail kunt u contact opnemen met 

	
@IlenT.n1) of 

@11enT.n1) 

Met vriendelijke groet, 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - 1LT; 	 - 1 T• 

Onderwerp: 	RE: reserves bij u 	onder poduckertfficaat 9335-2 RE: ATM/ILT - overzicht actiepunten n.a.v. can 25/9 
Datum: 	donderdag 4 oktober 2018 07:04:14 
Bijlagen: 	!mag:0014w 

i~129 

image004,pnq 
i011~ 

Mooie compacte reactie®! 
Wat ik nog zou toevoegen is een kop waarin wordt ingegaan op de basisprincipes rond het 
verkrijgen van een MHV in het BBK: 

Dat een MHV per definitie dient te zijn gebaseerd op een representatieve beoordeling. Dat het 
BBK een beperkt aantal soorten MHV's kent. 

Dat om het vertrouwen in de voorraad eerder geproduceerd TGG te verkrijgen, ATM zo dicht 
als mogelijk bij een van de mogelijke vormen van het verkrijgen van een MHV dient te blijven. 
In deze context wordt tot de volgende beoordeling van het voorstel van ATM gekomen... 

Tenslotte een kanttekening (niet voor de reactie aan ATM, maar voor de positiebepaling van de 
ILT t.o.v. de bevoegde gezagen voor de toepassing) 
De randvoorwaarden cq locatiespecifieke omstandigjheden waaronder TGG dient te worden 
toegepast is een aspect dat we als ILT niet meenemen in onze afiveging t.a.v. de 
betrouwbaarheid van de kwaliteitgegevens van geleverd TGG. Indien ATM voorschrijft dat 
dient te worden toegepast onder IBC-condities heeft dat gevolgen voor de eisen aan een MHV. 
Ik ben benieuwd hoe de lokale bevoegde gezagen vandaag bij de voorbespreking bij de DCMR 
met deze "IBC-variant" omgaan. Hier ligt immers een oplossingsrichting voor de vraag wat te 
doen met TGG dat niet onder normale omstandigheden toepasbaar is. Deze variant dienen de 
bevoegde gezagen rechtstreeks aan DGWB / de Stas voor te leggen. Als ILT moeten we daar in 
deze fase buiten blijven. 

; sterkte toegewenst bij dit overleg! 

Groeten 

Verzonden met BlackBeny Work(www.blackbeny.com) 

Van: 1~  - 1LT" 
Verzonden: 3 okt. 2018 17:32 
Aan: ' 	 - ILT" ; ' 	 - ILT" ; ' 

- ILT" ; ' 	 - ILT" 
On i erwerp: 	reserves ij int evermg onder poductcertificaat 9335-2 RE: ATM/ILT -
overzicht actiepunten n.a.v. cail 25/9 

Collega's, 
Zoals net telefonisch meg■ besproken bijgaand (in Word) mijn opzet voor de reactie aan 
Graag uiterlijk morgenochtend jullie commentaar, dan is het voor vrijdag bij ATM. 
Ook kan het 's middags dan door.' worden ingebracht in de voor-bespreking met de OD's. 
Hieronder vinden jullie voor de volledigheid de mailstring.  waarin ik de finale tekst als reactie wil opnemen. 
Groeten, 

MEI 
Van: 



Aan: 
CC: - ILT ; 

- ILT 
- ILT; - ILT 

- ILT - ILT 

Verzonden: vrijdag 28 september 2018 15:58 

Onderwerp: RE: reserves bij uitlevering onder poductcertificaat 9335-2 RE: ATM/ILT - overzicht 
actiepunten n.a.v. call 25/9 
Geachte 
Ik heb uw verzoek afgestemd. Hierbij de reactie van ATM. 
ATM heeft gevraagd of het mogelijk is om te bevestigen dat ATM last B niet overtreedt wanneer zij de 
opgeslagen TGG die is gekoeld met waswater levert onder een productcertificaat op grond van de BRL 
9335-2 als milieuhygiënisch bewijsmiddel, en daarbij aanvullende informatie aanlevert op basis van 
partijkeuringen per 10.000 ton. 
De onderbouwing van dit voorstel is als volgt: 

• ATM wil al haar TGG graag op uniforme wijze uitleveren onder een 9335-2 productcertificaat 
als milieuhygiënisch bewijsmiddel. 

• ATM stelt voor om de opgeslagen TGG die is gekoeld met waswater te leveren onder een 
productcertificaat op grond van de BRL 9335-2 als milieuhygiënisch bewijsmiddel, en daarbij 
aanvullende informatie aan te leveren op basis van partijkeuringen per 10.000 ton. 

• ATM meent dat daardoor het doel wordt bereikt, namelijk buiten twijfel te stellen dat het BRL 
9335-2 productcertificaat betrouwbaar is. Eventuele onzekerheid over de juistheid van de 
informatie op het productcertificaat wordt weggenomen door informatie uit de partijkeuringen 
mee te leveren. 

Kunt u hiermee uit de voeten? 

From: 	 - ILT 
Sent: vrijdag 28 september 2018 14:31 
To: 	 Pploum.nl>  
Cc: 

- ILT 
Subject: RE: reserves bij uitlevering onder poductcertificaat 9335-2 RE: ATM/ILT - overzicht 
actiepunten n.a.v. cail 25/9 
Geachte 
Ook dank voor het constructieve overleg van vanmorgen. 
De keuringsrapporten heb ik doorgestuurd aan de collega's die hier volgende week mee aan de slag gaan (zie cc). 
Voor een vlotte beoordeling zou het wenselijk zijn dat hen een nadere onderbouwing wordt gestuurd van het voorstel dat ATM 
t.a.v. de "9335-2 variant" heeft gedaan. 
De mondelinge onderbouwing zoals die afgelopen dinsdag is gegeven was zoals wij constateerden, niet voldoende toereikend. 
MPt vrientieliike proef 

Manallill~liPploum. n I>  



Verzonden: vrijdag 28 september 2018 14:25 
* 	 - ILT 

	 ■ ieD e o 	 Patrn.nl>:  
Prenewi.corn>: 

	

	 Prenewlcom>:  
ILT   

---A1111111111111111111•11111 
Ratm.nl>  

Onderwerp: RE: reserves bij uitlevering onder poductcertificaat 9335-2 RE: ATM/ILT - overzicht 
actiepunten n.a.v. call 25/9 

Vriendelijk dank voor het constructieve overleg vanochtend en onderstaande bevestiging. De 
weergave van de afspraken is correct. De informatie onder punt 3 heb ik zojuist verzonden. Laat u het 
weten als daarover nog vragen zijn? ATM ziet uit naar de brief en de reactie van ILT op de "9335-2  
variant".  
Voor nu wens ik u een fijne vakantie.  
Met vriendelijke groet/ Kind regards  

ILT  
Sent: vrijdag 28 september 2018 11:12  
1-41.11~~11Pploum.nl>  
'C renew..corn>:  

Prenevvi,corn>:  
L11.111111~111111111.1.  -ILT 

- ILT   

Patm.n1>:  
Orenewi.com>:  

•=1.11111111111~11111111111 
Subject: RE: reserves bij uitlevering onder poductcertificaat 9335-2 RE: ATM/ILT - overzicht 
actiepunten n.a.v. call 25/9  

Aansluitend op ons telefoongesprek naar aanleiding van mijn mail van vanmorgen spraken wij zojuist het volgende af.  
1. De brief wordt in twee fasen verzonden, 

a. Aanstaande maandag ontvangt u deel 1 waarin wordt ingegaan op de onderdelen die betrekking hebben op het 
produceren van nieuw TGG zijnde de aspecten i t/m  

b. Deel 2 dat betrekking heeft oo de voorraad reeds geproduceerd TGG (de onderdelen iv en v). Voor de planning hiervan 
verwijs ik naar punt 4 van drie mail  

2.0e inleiding van de twee brieven waarin de context wordt geschetst, wordt beknopt gehouden, met inachtneming van uw 
reactie.  

3.0e nadere informatie over de 'variant 9335-2' wordt zo spoedig mogelijk door ATM naar de ILT gezonden (t.a.v.  
). De beoordeling hiervan wordt met prioriteit uitgevoerd. Rekening wordt rekening gehouden met 

het feit dat ATM vrijdag 5 oktober met bevoegde gezagen in overleg gaat, 
4. Nadat de ILT tot een oordeel aangaande de 'variant 9335-2' is gekomen wordt deel 2 van de brief verzonden, 
Met vriendelijke groet, 



Maa11~1~ 	irr  
Verzonden: vrijdag 28 september 2018 07:45  

Agn11.1111~111111Pploum.nl>  

~11111.~ fenew atm.n I>:  
giLenewLQ7  >•1~.111Prenewi.com>:  

-11-111111111111111111111~1~1 
T 

Onderwerp: reserves bij uitlevering onder poductcertificaat 9335-2 RE: ATM/ILT - overzicht 
actiepunten n.a.v. call 25/9  

1111~ 
Afgelopen dinsdag wrak ik mijn verwondering uit over de nieuw ingebrachte wens van ATM om de 'opgeslagen TGG te  
leveren onder een productcertificaat op grond van de BRE. 9335-2 als milieuhygiënisch bewijsmiddel, 
en daarbij aanvullende informatie aan te leveren op basis van partijkeuringen per 10.000 ton'. Dit in 
afwijking van de eerdere afspraak dat zoals reeds verwoord in de concept-brief onder iv. dat een  
nieuwe uitkeuring onder het regime van de BRL 1000 zal plaatsvinden.  
De toelichting vanuit ATM op deze nieuwe variant afgelopen dinsdag heeft deze verwondering niet  
weggenomen, daarentegen mijn reserves tegen dit voorstel bij nadere overdenking gegroeid. Dit  
neemt niet weg dat ILT de uitwerking c.q. onderbouwing van het voorstel zorgvuldig zal beoordelen.  
We hebben afgelopen dinsdag afgesproken dat de uitkomst van dit onderzoek niet wordt afgewacht 
en de brief van II T aan ATM wordt uiig-stuurd, dit met de kanttekening dat de II T haar verklaring 
later kan aanvullen o.b.v. het uitgevoerde onderzoek. We hebben hierbij niet het scenario besproken  
dat de ILT de variant van ATM dat uitgegaan wordt van het 9335-2 productcertificaat. niet acceptabel  
vindt en ATM deze variant desondanks wil doorzetten. In dit geval ontstaat een impasse waarbij het  
niet opportuun is dat er reeds een brief van de ILT aan ATM is verzonden waarin slechts wordt  
uitgegaan van de eerdere afspraak t.a.v. de BRL 1000-uitkeuring.  
In dit licht, en gezien het belang dat ILT hecht aan een ordentelijke en vertrouwenwekkende bepaling 
van de kwaliteit van het opgeslagen TGG, wil ik wachten met het uitdoen van de brief tot dat het  
onderzoek door de ILT van de 9335-2 variant is afgesloten.  
Het spreekt voor zich dat na ontvangst van de uitwerking cm. onderbouwing van ATM. het onderzoek door de ILT met de nodige 
spoed wordt uitgevoerd. Bovendien kan de voorbereiding van de brief van ILT aan ATM onverkort doorgaan.  
Volgende week ben ik met vakantie (01.10 / 05.101. Ik lees mijn mail en sta in contact met®. 
Met vriendelijke groet.  
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Van: 	 -7-112 
Aan: 	1111~; 
Onderwerp: 	RE: brief en mai aan omgevingsdiensten 
Datum: 	maandag 15 oktober 2018 10:57:00 

Hoi 
Op !Mat er volgens mij niets verkeerd in. Ik ben wel benieuwd hoe de mail van 	 zal 
gaan vallen; zo'n verzoek om te controleren vanuit de ILT is niet gebruikelijk. Ook is.. 
vraag hoe dit financieel zit. De meeste omgevingsdiensten werken met "uurtje factuurtje". Ik 
sluit niet uit dat er verzoeken gaan komen om de kosten van de extra werkzaamheden die dit 
verzoek met zich meebrengt te vergoeden. 
Verder zou ik In het mailtje en de brief niet spreken van "het risico dat TGG en verontreinigde 
grond.." maar van "een verhoogd risico". Het risico is immers altijd aanwezig! 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 10:43 
Aan: 	 - ILT ; 	 - ILT 
Onderwerp: FW: brief en mail aan omgevingsdiensten 
Hallo 
Willen!!!!!!!!!en laatste blik werpen op de bijgaande tekst en mailbericht die 
heeft geschreven t.b.v. de mailing naar de Omgevingsdiensten i.v.m. TGG-stagnatie? 
Met vriendelijke groet, 

Van: 	 - II T  
Verzonden: vrijdag 17 oktober 7018 15M 

AanillIMENINE 	-11 T 	 -ILT 

Onderwerp: brief en mail aan omayingsdiensteri 
Dag collega's  
Onderstaand voorstel mailbericht en voorstel brief voor omgevingsdiensten, 
Mat vrianrlaliika nrnpten 

Geachte collega's. 
De II T heeft concrete aanwij7ingen dat de afzet van thermisch gereinigde grond (TGG) stagneert 
en daardoor de reinigingscapaciteit voor verontreinigde grond is afgenomen. Hierdoor bestaat 
het risico dat verontreinigde grond en TGG niet op de juiste manier wordt opgeslagen of 



verwerkt. De ILT vraagt hiervoor uw aandacht.  
Wij verzoeken u daarom om de komende tijd:  

• Fysiek te controleren of verontreinigde grond op saneringslocatie blijft of oo een illegale  
wijze wordt afgezet;  

•Te controleren of de geregistreerde hoeveelheden in de documenten rond de sanering 
(BUS-melding of saneringsplan) stroken met die in het evaluatieverslag:  

• Bij vervoerscontroles te controleren of de vervoerder de beschikking heeft over een  
begeleidingsbrief die aantoont dat de grond naar de juiste plek gaat:  

• Of er meldingen Bbk zijn die wijzen op het ontstaan van illegale locaties voor opslag.  
Ook heeft de ILT uw medewerking nodig om een goed beeld te verkrijgen van deze  
problematiek.  
Welke informatie zou de ILT van u willen ontvangen:  
Wanneer er opvallende afwijkingen zijn in afvoerstromen van grond. verzoekt de ILT u de  
beschikbare informatie zoveel mogelijk in een Excel-document te zetten (zie voorbeeld in bijlage). 
en deze te uploaden als bodemsignaal via https://tijdelijk.ilent.nikontact/melden/index.aspx.  
Een grotere hoeveelheid meldingen zal ertoe leiden dat een beter beeld ontstaat van de risico's.  
In het geval die er daadwerkelijk zijn, wil de ILT met u allen afstemmen wat gezamenlijk gedaan  
kan worden om die te beperken.  
Uw input wordt zeer op prijs gesteld!  
Met vriendelijke groeten,  
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Van: 	 - Il T 
Aan: 	 -Jra 
Cc: 	 - DGRW; 	 z IS I 
Onderwerp: 	RE: opzet analyse TGG: versie 13-extern; verzoek om controle en opmerkingen , liefst voor woensdag a.s. 

12. uur. 
Datum: 	dinsdag 16 oktober 2018 21:03:40 
Bijlagen: 	vim-tuur verkenning TI-X-; v13-extern opm ILT.docx 

Hallo IE, 
Bijgevoegd de opmerkingen vanuit ILT. 
Allereerst vraag ik me af wat de planning is, wanneer moet dit stuk gereed zijn? 
Inhoudelijk zien wij nog een aantal feitelijke onjuistheden, die zijn terug te vinden in onze 
opmerkingen. 
De belangrijkste opmerkingen betreffen de analyse van het probleem; er worden geen 
conclusies getrokken of lessen geleerd als het gaat om het Besluit en de regeling 
Bodemkwaliteit. Deze richten zich nu nog alleen op de protocollen en de procesnormen. 
Het grootste probleem in de praktijk betreft de uitloging van zware metalen; dit probleem is 
niet (goed) geduid en ook de achterliggende oorzaken vanuit het wettelijk kader (Bbk en rbk) 
worden niet geduid. 
Vanuit ILT zal nog een aanvulling komen met daarin de verschillen tussen de thermische 
reinigers (inclusief eerste conclusies). Ook komt er nog een overzicht (op basis van meldingen 
uit het meldpunt bodemkwaliteit) met plekken waar TGG is toegepast. 
Cruciaal voor de problematiek en een van de belangrijkste achterliggende oorzaken van de 
problemen is het verdienmodel van de thermische reinigers (en ook de CI's). Daar zal ook een 
stuk over opgenomen moeten worden wil I&W daar lessen uit leren om de kwaliteit te borgen. 
Dit verklaart voor een groot deel ook de houding van ATM, die gericht is op normopvulling en 
waar mogelijk het ontwijken of negeren van normen. Dit bedrijf lijkt er in ieder geval niet op 
gericht te zijn om een zo schoon mogelijk product op de markt te brengen; dit is financieel niet 
aantrekkelijk, terwijl met het opvullen van de normen en het opzoeken van de randen juist veel 
geld te verdienen is. 
De stand van zaken met betrekking tot de opgelegde LOD's is niet opgenomen. Zoals het er nu 
naar uit ziet zal ATM deze na gaan leven en zal de ILT deze opgelegde LOD's in gaan trekken. 
Dit biedt echter onvoldoende soelaas voor de geconstateerde milieuhygiënische problemen. 
Als laatste, de opzet van de verkenning (volgorde, structuur) is nog wat onduidelijk, dit kan 
wellicht helderder. 
Wij zijn uiteraard bereid verder mee te denken en lezen graag met een volgende versie weer 
mee. 
Groeten,  Ra 
Van: 	 - BSK 

Verzonden: maandag 15 oktober 2018 12:45 
Aan: 	 (WVL) ; 	 (WVL) ; 	 - ILT, 

- ILT 
- DGRW CC: 

Onderwerp: opzet analyse TGG: versie 13-extern; verzoek om controle en opmerkingen , liefst 
voor woensdag a.s. 12. uur. 
Dag 
Dag 
Belde eze ontvangen jullie het concept van de analyse naar TGG; visie extern 

en ik hebben geprobeerd het een kort en leesbaar stuk te houden. Niet altijd eenvoudig 
Gaarne z.s.m. van opmerkingen te voorzien, 

Ik zou voorste 	uiterlijk woensdagochtend a.s. om 12. uur 
Ik denk dat 	het nog een beetje versneld heeft. 

Met vriendelijke groet, 
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Structuur verkenning Thermisch gereinigde grond v1.10 

Thermisch gereinigde grond in het kort 
Wat is TGG en hoe wordt het toegepast? 
Thermisch gereinigde grond (TGG) is grond waarbij de verontreinigingen middels verhitting zijn 
verwijderd. De grond wordt in een draaiende metalen trommel verhit tot een temperatuur van circa 
500 °C. Organische verontreinigingen zoals minerale olie en BTEX verbranden in dit proces. Ook kwik kan 
met deze methode verwijderd worden. Andere anorganische verontreinigingen echter niet. 

Thermische reiniging is één van de verwerkingstechnieken om vervuilde grond te verwerken tot een 
product. Jaarlijks wordt ongeveer 600 tot 1000 kiloton op deze manier verwerkt. 

De methode kent uiteraard beperkingen. Niet alle verontreinigingen kunnen verwijderd worden. 
Bovendien bevat TGG geen enkele organische stof meer, waardoor planten er niet op kunnen groeien. 
Het product kan worden toegepast als alternatief voor ophoogzand in bijvoorbeeld geluidswallen, 
waterkeringen of het talud van wegen. Omdat TGG een negatieve waarde heeft, ontvangers krijgen 
enkele euro's per ton toe bij afname van het product, kan dit financieel zeer aantrekkelijk zijn. Als gevolg 
van problemen met toegepaste TGG in de Westdijk in Bunschoten is het op dit moment lastig om 
partijen te vinden die TGG willen toepassen, dus de voorraden stapelen zich op. 

Wat gaat er mis? 
Het product blijkt bij tenminste één verwerker lang niet zo schoon als verwacht, met serieuze gevolgen 
voor de leefomgeving. Het gaat met name om: 

• Het product (TGG van ATM) bevat hoge gehalten aan vluchtige aromaten zoals benzeen; deze 
zijn vanuit het thermische reinigingsproces niet te verklaren 
Het product bevat niet-genormeerde stoffen in zeer hoge concentraties, met name sulfaat; 
Er vindt na toepassing dermate grote uitloging plaats van zware metalen dat hierdoor nieuwe 
verontreinigingen ontstaan; De kern van het probleem ten aanzien van de uitloging is dat deze 
vooraf niet gemeten hoeft te worden op basis van de normstelling in het Bbk 

• Het product is veel basischer dan verwacht, met een pH tot 12; 
• Het product bevat nieuwe, niet-genormeerde stoffen zoals GenX en PFOA. Over deze stoffen loopt 

een aparte discussie, en zullen daarom verder niet behandeld worden in deze verkenning. 
Bij verkeerde toepassing van TGG kunnen deze stoffen uitlogen, en het grondwater en de omringende 
bodem aantasten. 

Thermische reinigers en de verwerking 
Er zijn in Nederland vier thermische reinigers van verontreinigde grond die TGG produceren. Dit zijn ATM 
(Moerdijk), Theo Pouw (Eemshaven), REKO (Rotterdam) en Janssen (Son). Het is de 
verantwoordelijkheid van de reinigers om volgens de protocollen uit de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 
grond in te nemen, te behandelen en te controleren (uitkeuring). Als de protocollen gevolgd zijn, wordt 
het eindproduct geacht te voldoen aan de kwaliteitsnorm industrie. 
Op dit moment lijken de grootste problemen met TGG zich voor te doen bij ATM. 

Verdienmodel Thermische Reinigers 
Het geld wordt verdiend met de inname van te reinigen grond. Het thermisch reinigen vindt plaats nadat de 
inkomsten zijn gegenereerd. (verder uitwerken) 

Toepassing TGG 
TGG wordt toegepast als alternatief voor ophoogzand. De partijen die het toepassen zijn dus 
bouwbedrijven en aannemers. De TGG is in de volgende typen werken toegepast: 

Als funderingsmateriaal onder verhardingen. 
Als grondlichamen in hoogwaterkeringen (Westdijk Bunschoten, Perkpolder). Het gaat hierbij om 
grootschalige toepassingen, waarbij een afdeklaag van tenminste 50 cm klei op de TGG is 
aangebracht. 
Als grootschalige ophoging (Plas van Heenvliet), eveneens een grootschalige toepassing waarbij een 
afdeklaag van tenminste 50 cm grond moet worden aangebracht. 
Als voorbelasting van een industrieterrein bij Sas van Gent. 
Geluidswallen en terpen 

Elders in Nederland wordt TGG ook benut voor de aanleg van opritten naar bruggen en viaducten. 



Opdrachtgever toepassingen 
De opdrachtgever van het toepassen van TGG is vaak een overheid, aangezien het vooral om 
infrastructurele werken gaat. Rijkswaterstaat is in dit opzicht de grootste speler. De opdrachtgever is dus 
vaak ook de uiteindelijke eigenaar van het werk en de betreffende percelen. 
op TGG verrichten en vertrouwd op de verstrekte informatie door de reiniger. De zorgplicht geldt voor 
verschillende partijen en loopt niet altijd onverkort door van de ene partij op de andere binnen de keten. 

De casus ATM 
Het bedrijf 
ATM verwerkt allerlei waterige en/of oliehoudende afvalstromen uit de chemische industrie, waarbij 
bijvoorbeeld oliefracties worden gebruikt als brandstof voor de thermische grondreiniger. Ook past het 
waar mogelijk gezuiverd afvalwater uit gereinigde waterige reststromen elders binnen het bedrijf weer 
toe. 

Inname van grond door ATM 
Door ATM worden partijen sterk verontreinigde grond ingenomen, onder de volgende randvoorwaarden: 

De grond moet vooraf worden gekeurd, zodat duidelijk is welke verontreinigende stoffen hierin 
aanwezig zijn. Zonodig onderzoekt ATM de samenstelling van partijen grond in het eigen 
laboratorium of besteedt dit uit. 
Niet thermisch verwijderbare verontreinigende stoffen zoals zware metalen, mogen niet voorkomen 
in hogere concentraties dan de maximale waarden industrie, anders kan de grond na reiniging niet 
meer worden toegepast. 
De overige aanwezige verontreinigende stoffen moeten thermisch verwijderbaar zijn uit de grond. 
Veelal gaat het om olieresten en/of PAK's, Benzeen en andere vluchtige aromaten 

Hiermee zou gegarandeerd moeten zijn dat de geproduceerde TGG herbruikbaar is in grootschalige 
bodemtoepassingen binnen de regels van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 

Bijmenging van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) 
Daarnaast neemt ATM teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in van wegenbouwers, dat immers niet mag 
worden hergebruik vanwege te hoge gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). 
De TAG wordt door ATM uitgedampt (de vrijkomende gassen worden daarna verbrand) waarbij vulstoffen 
van het asfaltgranulaat zoals kalk, steenslag, grind en zand resteren. 

De TAG wordt in zodanige verhoudingen met de te reinigen grond gemengd dat aan de volgende 
randvoorwaarden wordt voldaan: 

De TAG levert een substantieel deel van de energiebehoefte van de reinigingsoven. De 
energiebehoefte wordt verder zoveel mogelijk gedekt uit restoliefracties, afkomstig uit de verwerking 
van afvalolie/water (tot 79%). 
De geproduceerde TGG heeft zandachtige eigenschappen, zodat het civieltechnisch geschikt is voor 
grootschalige bodemtoepassingen en/of funderingslaag onder verhardingen van wegen, 
parkeerplaatsen of bedrijfsvloeren. 

Problemen met TGG van ATM 
Bij de ILT komen begin september 2016 de eerste signalen binnen dat er mogelijk problemen zijn met de 
kwaliteit van de TGG. Het gaat over de toepassing van TGG in de Westdijk te Bunschoten en de 
Perkpolder. Beide keren betreft het TGG afkomstig van het bedrijf ATM, de thermische reiniger. Het 
product bleek lang niet zo schoon als verwacht op basis van verwerking conform de norm, met mogelijk 
serieuze gevolgen voor de leefomgeving. 

Bij de Westdijk was in eerste instantie geconstateerd dat de TGG zeer hoog gehalte aan sulfaat en een 
hoge pH waarde te bevatten. Deze informatie was door de aannemer, Martens en Van Oord, niet 
meegeleverd met het bijbehorende productcertificaat (check). Uit het onderzoek van de ILT bleek deze 
informatie ook niet geleverd te zijn door de producent ATM aan Martens en Van Oord. 

Uit nader onderzoek naar de TGG in Bunschoten, Perkpolder en de Plas van Heenvliet bleek dat uit de 
TGG ook zware metalen uitlogen, tot ruim boven de interventiewaarden (soms zelfs tot 10x). Daarnaast 
bevatte de TGG onverklaarbaar hoge gehalten aan benzeen, met uitschieters boven de 
interventiewaarden. Daarnaast is er ookGenX en PFOA aangetroffen in de TGG. 

Als de TGG bij de uitkeuring onderzocht zou zijn geweest op deze stoffen en eigenschappen, dan had de 
TGG als "niet toepasbaar" gekwalificeerd dienen te worden. 

Bij herkeuring van de TGG in opdracht van de aannemer levert toetsing van de stoffen aan BoToVa geen 
signaal af dat mogelijkerwijs de TGG niet geschikt voor toepassing. BoToVa toetst namelijk alleen maar 



de genormeerde stoffen uit het standaardpakket en er komt geen signaal op het toetsingscertificaat dat 
specifiek gekeken moet worden naar de wel genormeerde stoffen buiten het standaardpakket en de niet 
genormeerde stoffen en de effecten (bijlage ... circulaire...). 

Onderzoek door de ILT en LOD's 
Voor de ILT geven deze signalen aanleiding om kritisch te kijken naar het reinigingsproces bij ATM. Uit 
onderzoek van de ILT naar het reinigingsproces bij ATM bleek dat er niet volgens de gestelde wet- en 
regelgeving werd gewerkt. Daarmee is het certificaat waaronder ATM de TGG levert niet betrouwbaar. 

Er zijn drie lasten onder dwangsom aan ATM opgelegd. De lasten houden in dat ATM: 
zijn reinigingsproces op een belangrijk punt moet wijzigen (terugvoeren rookgasreinigingsresidu aan 
het al gereinigde product) 
geen TGG onder certificaat meer mag leveren totdat het proces is aangepast 
zijn afnemers moet informeren over de onbetrouwbaarheid van eerder geleverde partijen. 

[PM ILT: Er is zeer recent een signaal binnengekomen dat ATM partijen sterk 
verontreinigde grond accepteert met gehalten aan zware metalen die ruim 
boven de acceptatievoorwaarden liggen] 

Naast dit juridische spoor richt de ILT zich op de volgende punten; 
zodanig inrichten procescondities bij ATM dat problemen met de betrouwbaarheid van TGG in de 
toekomst worden voorkomen 
het opgebulkte TGG van ATM van een betrouwbare milieuhygiënische kwaliteitsverklaring wordt 
voorzien zodat toepassers weer vertrouwen in het product krijgen 

Reactie op de problemen 
RWS (als grootste afnemer van TGG) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn sinds najaar 2016 ] 
gestopt met het toepassen van TGG. Daarnaast zijn lokale toezichthouders alert op meldingen van het 
toepassen van TGG. DCMR heeft bekend gemaakt voorlopig geen meldingen meer te accepteren waarbij 
thermisch gereinigde grond op basis van reguliere productcertificaten in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit worden gemeld. Een voorgenomen toepassing van 200.000 ton TGG van ATM op de 
Maasvlakte is daarom door de DCMR geweigerd. 

De Provincie Noord-Brabant en de Brabantse omgevingsdiensten bereiden op dit moment ook een 
algemene stop voor de toepassing van TGG voor. Voorgenomen toepassingen van TGG van ATM in twee 
geluidswallen in Brabant zijn recent geweigerd. 

Als reactie op de problemen kan TGG door de grondreinigers ATM en Theo Pouw niet meer afgezet 
worden door een gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit. 

Onderzoek RWS naar toepassingen van TGG 

[PM] 



Wetten, normen, orotocollen, certificering 
Goede uitvoering van werkzaamheden in bodembeheer was en is nog steeds niet vanzelfsprekend. 
Bodembeheer omvat bodemsanering, bodembescherming en het omgaan met verontreinigde grond en 
bagger. De uitvoering van goed bodembeheer is complex en daarmee gevoelig voor fouten en zelfs 
fraude. 

Om goed bodembeheer een impuls te geven is in 2002 het kabinetsstandpunt beleidsvernieuwing 
bodemsanering gekomen. Onderdeel van het kabinetsstandpunt is een systeem van kwaliteitsborging 
voor bodemintermediairs (Kwalibo). Het was al in 1999 aan de Tweede Kamer toegezegd om te komen 
tot een wettelijke regeling om de kwaliteit en betrouwbaarheid te vergroten van de werkzaamheden van 
intermediairs en de certificerende instellingen. 

Kwalibo heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering en het verbeteren van de 
integriteit van de uitvoerders, zodat beslissingen door bijvoorbeeld overheden en grondeigenaren op 
basis van betrouwbare bodemgegevens kunnen worden genomen. Kwalibo richt zich vooral op 
bodemintermediairs. Intermediairs zijn onder andere de adviesbureaus, laboratoria, aannemers, 
transporteurs, reinigers van grond en bagger en certificerende instellingen 

Om tot een goede invulling te komen is gekozen voor een pakket van maatregelen die intermediairs 
maximale ruimte bieden voor zelfregulering binnen publiekrechtelijke vastgestelde grenzen. Dit maakt 
het mogelijk om overheidsregels te koppelen aan op de praktijk toegesneden uitvoeringsregels die in de 
private sector zijn en worden ontwikkeld. Om de betrokken intermediairs ruimte te geven aan hun 
verantwoordelijkheid is gekozen voor het instrument van certificatie en accreditatie. 

Het ingevoerde systeem bestond uit: 

• De intermediairs worden erkend en daarmee aanspreekbaar. Erkenning vindt plaats door de 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat 

• Het tegengaan van belangenverstrengeling; dit is o.a. aan de orde bij keuringen van partijen 
grond en bouwstoffen. 

• Het opzetten en harmonisatie van uitvoeringsregels, door schemabeheerders als de Stichting 
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). 

• herijking van regelgeving 
• Toezicht en handhaving door de overheid. 

Certificering en erkenning 
Volgens Kwalibo mogen alleen erkende personen en bedrijven werkzaamheden verontreinigde grond 
bewerken (reinigen of immobiliseren). Het bevoegd gezag mag alleen een melding of een aanvraag voor 
een beschikking in behandeling nemen wanneer de bodemgegevens afkomstig zijn van erkende bedrijven. 

Decertificering vindt plaats door certificerende instellingen. De Minister geeft erkenningen af.Zij zijn er 
voor verantwoordelijk dat de certificaten kloppen en terecht zijn verstrekt en dienen certificaten in te 
trekken wanneer ze niet worden nageleefd. Hiermee is sprake van privaat toezicht. Een veelgehoorde 
kritiek is dat CI's hun eigen klanten controleren en daarmee niet geheel onafhankelijk zijn. Dit vraagstuk 
wordt nader uitgezocht in het project Beleidsverkenning Kwalibo, dat momenteel in de opstartfase zit. 

Zorgplicht, hoe ver gaat die? 
De zorgplicht is op diverse plaatsen in wet- en regelgeving opgenomen, als vangnet voor situaties die 
niet specifiek door regels en normen gedekt worden. De diverse zorgplichten gelden voor wie fysieke 
handelingen verricht met in dit geval TGG. Voor het produceren en toepassen van TGG is de zorgplicht 
onder andere opgenomen in het Bbk en de Wet milieubeheer en in de Wet Bodembescherming; artikel 
13.1  

In de praktijk richt de zorgplicht zich met name op de toepasser van TGG. Deze moet schade aan de 
omgeving voorkomen zover redelijkerwijs mogelijk, ook als de daarvoor benodigde maatregelen niet 

1  Wet bodembescherming Artikel 13: Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de 
artikelen 6 tot en met 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen 
de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, 
dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de 
directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging 
of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen. 



direct voortvloeien uit de geldende regels en normen. De toepasser kan dit echter alleen indien hij 
redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van de aanwezige stoffen in de TGG, zowel de genormeerde als de 
niet-genormeerde. 

De producent van TGG heeft ook een zorgplicht. Deze kan zo uitgelegd worden dat de producent de 
afnemer op de hoogte dient te stellen van aanwezige stoffen die weliswaar niet genormeerd zijn, maar bij 
toepassing toch tot schade leiden. Echter, of deze schade optreedt is afhankelijk van de toepassing van 
het materiaal, en die is niet per se bekend tijdens de productie. Als de producent niet weet wat de 
afnemer met de TGG gaat doen, kan hij dan zijn zorgplicht redelijkerwijs invullen? In hoeverre de 
zorgplicht over deze stap in de keten heen loopt, is daarom nu onderwerp van discussie. 

Toezicht en handhaving 
Het toezicht is deels publiek, deels privaat. Bedrijven en personen die grond bewerken, bemonsteren, 
keuren, dienen in het bezit te zijn van een certificaat. De instellingen die deze verstrekken (certificerende 
instellingen, afgekort CI's) zijn private organisaties. Daarnaast is er publiek toezicht vanuit ILT op het 
naleven van de voorschriften. De gemeenten houden toezicht op het toepassen van TGG. In geval van 
een toepassing door Rijkswaterstaat houdt de ILT toezicht als Rijkswaterstaat ook bevoegd gezag is 

Het procesmatig reinigen van verontreinigde grond 
De wijze van het bewerken van verontreinigde grond (reinigen of immobiliseren) is vastgelegd in een 
normdocument (BRL SIKB 7500 met onderliggend protocol 7510). De BRL stelt algemene eisen aan het 
proces van bewerking, het kwaliteitssysteem van de organisatie en aan de certificerende instelling. In het 
onderliggende protocol zijn specifieke eisen opgenomen aan het proces van vooracceptatie, aanbieding 
en opdrachtverlening, inkeuring en eindacceptatie van verontreinigde grond, beheersing van de 
procescondities, overslag en opslag, de bewerking en de uiteindelijke uitkeuring en afzet van eind- en 
restproducten. Het protocol stelt ook eisen aan verantwoordelijkheden, apparatuur, hulpmiddelen, 
administratie en registratie. 

Milieuhygiënische verklaring van het product TGG 
Alle partijen grond die in Nederland worden toegepast moeten volgens artikel 38 Bbk zijn voorzien van 
een milieuhygiënische verklaring, ook wel bewijsmiddel genoemd. Uit dit bewijsmiddel blijkt wat de 
kwaliteit van de betreffende partij is. 

Er zijn twee toegelaten methodes om de kwaliteit te bepalen ten behoeve van een milieuhygiënische 
verklaring. Ten eerste is er de partijkeuring. Hierbij wordt een partij grond van maximaal 10.000 ton 
bemonsterd, waarna de monsters in een laboratorium worden onderzocht. De procedures voor 
bemonstering en onderzoek zijn vastgelegd in normen. 

De tweede methode is het productcertificaat. Dit certificaat gaat uit van een constant, gecontroleerd 
productieproces. Aan het begin van de productie wordt een aantal partijen onderzocht. Als hier uit blijkt 
dat de kwaliteit goed en voldoende constant is, worden niet meer alle volgende partijen onderzocht. 
Kwaliteitscontrole vindt dan steekproefsgewijs plaats. Mochten er te veel afwijkingen worden gevonden, 
gaat de frequentie van de controle weer omhoog. 

Analyse van de kwaliteit van TGG 
De methode voor het analyseren van de kwaliteit van grond is een centraal vraagstuk in de TGG-
problematiek. De basis is een chemische analyse. De set stoffen waar deze analyse naar kijkt zijn 
onderverdeeld in drie onderdelen. Het eerste is het standaardpakket. Dit is een set van stoffen die bij 
elke keuring gemeten worden. Dit zijn 8 metalen, PAK's, PCB's en minerale olie. 

Het tweede onderdeel is een pakket stoffen dat afhankelijk is van de oorsprong van de grond. Er moet 
historisch onderzoek gedaan worden om te bepalen met welke andere stoffen de grond mogelijk vervuild 
kan zijn. Dit zijn de zogeheten partijspecifieke parameters. Een voorbeeld is asbest; als er een kans is 
dat de partij asbesthoudend sloopafval bevat, wordt hier op onderzocht. Een andere voorbeeld is cyanide 
bij grond afkomstig van gasfabrieken. Wanneer de oorsprong geen bijzondere risico's meebrengt, is dit 
pakket leeg. 

Tenslotte is er een onderdeel dat afhankelijk is van het gekozen reinigingsproces. Door een 
reinigingsproces kunnen sommige stoffen in concentratie toenemen, kunnen nieuwe verbindingen 
ontstaan, of bepaalde hulpstoffen kunnen een ongewenst bijeffect hebben. Een voorbeeld bij TGG is 
wanneer kalk door verhitting verandert in ongebluste kalk, waardoor het materiaal sterk basisch wordt. 
Dit onderdeel wordt de proceskritische parameters genoemd. Ook dit kan een leeg pakket zijn, wanneer 
de gekozen methode dergelijke risico's niet heeft. 

In de praktijk blijkt dat verwerkers wel onderzoeken op het standaardpakket en op de partijspecifieke 
parameters, maar de proceskritische parameters verwaarlozen. Wat hier achter zit is dat de 
partijspecifieke parameters nuttig zijn voor de verwerker (thermische reiniger); hiermee kan hij een 
`lastige' partij grond afwijzen. De proceskritische parameters kunnen er daarentegen toe leiden dat de 



verwerker een partij verwerkte grond niet af kan zetten. De verwerker heeft dus een incentive om het 
eerste goed te onderzoeken, maar het laatste juist niet; wat niet weet wat niet deert. 

Een tweede probleem is dat deze drie onderdelen niet alle risico's dekken. Het kan namelijk voorkomen 
dat door een bepaalde toepassing van het materiaal er toch stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de 
omgeving. Dit kan een stof zijn die buiten de drie genoemde pakketten valt. Een voorbeeld is organische 
stof. Dit is op zichzelf niet schadelijk, maar kan een lokaal ecosysteem ernstig verstoren, bijvoorbeeld in 
een diepe plas. Ook chloride kan op zich binnen de norm vallen, maar is in een gevoelig 
zoetwatersysteem toch schadelijk. In het geval van TGG afkomstig van ATM gaat het dus met name om 
sulfaat. 

Wat er bij de chemische analyse ontbreekt, is een pakket van parameters gericht op de toepassing van 
de grond. Dit wordt problematisch als probleemparameters niet door de producent worden gemeten en 
gemeld aan de toepasser. Met name toepassing boven of onder de grondwaterspiegel kan een wereld van 
verschil maken. 

In de huidige systematiek is de aanname dat de leverancier van TGG niet weet hoe het materiaal 
toegepast gaat worden, en dus ook niet kan bepalen op welke toepassingsgerelateerde [term?] 
parameters hij moet onderzoeken. Het idee is dat de zorgplicht dit gat vult; de toepasser moet gezond 
verstand gebruiken en geen grond toepassen waarvan hij weet dat het schadelijk gaat zijn, ook als de 
normen dit niet expliciet aangeven. Dus geen hoog gehalte aan organische stof in een diepe plas, 
etcetera. 

Het probleem is echter dat de toepasser dan wel moet weten of zulke stoffen aanwezig zijn, terwijl de 
leverancier alleen gericht kan onderzoeken als hij weet hoe de grond wordt toegepast. Hier hapert de 
zorgplicht bij de stap van de ene naar de andere schakel in de keten. 

Samenvattend: De ideale analyse van de kwaliteit van TGG bestaat uit vier onderdelen; het 
standaardpakket, partijspecifieke parameters, proceskritische parameters, en toepassingsgerelateerde 
parameters. De eerste is gedekt, voor de tweede en derde ontbreekt de incentive bij de verwerker en de 
vierde is niet geregeld. 

Normen voor de omgeving en toepassing TGG 
Wanneer de TGG eenmaal is uitgekeurd en voorzien is van een milieuhygiënische verklaring, kan deze 
worden toegepast. Grond is echter niet universeel toepasbaar; dit is afhankelijk van zowel de 
bodemnormen voor de omgeving als de kwaliteit van de partij grond en de beoogde wijze van toepassen. 

De vereiste kwaliteit van de bodem hangt samen met de functie van de locatie. Wanneer bodem schoon 
genoeg is voor een zekere functie en wanneer niet, is vastgelegd middels de Wet bodembescherming 
(Wbb). Daarnaast kunnen er locatiespecifieke normen gelden. De toe te passen grond moet passen bij 
deze normen. 

TGG kan worden toegepast bij bestemming industrie, waar de bodem dus minder schoon hoeft te zijn 
dan bijvoorbeeld bij wonen of landbouw. Voorwaarde voor toepassing is dan natuurlijk wel dat de eerder 
genoemde uitloging naar de wijdere omgeving niet plaatsvindt. Welke grond waar kan worden toegepast 
en hoe uitloging voorkomen dient te worden, staat in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). [check] 

BoToVa 
BoToVa staat voor de Bodem Toets- en Validatieservice. Het is een digitaal serviceinstrument dat het 
toetsen aan bodemnormen uniformeert. Met BoToVa kunnen bodemintermediairs gemeten stoffen 
toetsen aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Gebruik van 
BoToVa kent geen wettelijke verplichting; men is vrij om te kiezen er wel of geen gebruik van te maken. 

Bij toetsing middels BoToVa is er geen speciale aandacht voor de zorgplicht bij stoffen die niet 
genormeerd zijn, zelfs al komen ze in zeer hoge concentraties voor. Dit zijn onder andere sulfaat en 
stoffen waar een achtergrondwaarde of interventiewaarde ontbreekt. 



Toezicht 
Rol Toezichthouders 
Bij TGG spelen vier toezichthouders een rol. Ten eerste het bevoegd gezag bij het project waar TGG 
wordt toegepast. Deze richt zich, direct of indirect, op de toepasser van TGG. In de actuele casus 
Westdijk is het bevoegd gezag een gemeente die handhaaft bij een waterschap dat eigenaar is van een 
dijk waarin TGG is toegepast. 
Ten tweede is er privaat toezicht door de certificerende instelling (CI). De CI controleert via audits of de 
certificaathouder werkt volgens de normen die de basis vormen voor het certificaat. 
Ten derde is de Provincie het bevoegde gezag voor de vergunning van de inrichting (de thermische 
reiniger). 
Tenslotte is er de ILT. Deze handhaaft op systeemniveau maar kan ook gericht/risicogestuurd ingrijpen 
en steekproefsgewijs controleren of bedrijven zich aan de geldende normen en wet- en regelgeving 
houden 

Toezicht in de casus ATM 
Het bevoegd gezag heeft opgetreden richting [...] bij de [...] 

De ILT heeft handhavend opgetreden.  richting ATM. Dit was mogelijk omdat het bedrijf niet werkte 
conform protocol 7510. De ILT heeft hierom een Last onder Dwangsom opgelegd. 

Opvallend is dat de CI van ATM het certificaat niet heeft ingetrokken; de CI heeftheeft de interpretatie 
van ATM aangehouden . Check 

Wat kunnen we Ieren van deze casus 
Een essentieel element van Kwalibo is dat op betrouwbare gegevens beslissingen worden genomen. De 
casus ATM laat zien dat dit element in het geding is. Een aantal vraagstukken en zwakke punten komt 
aan het licht. 

Bieden protocollen en procesnormen voldoende garantie? 
Kwalibo is gebaseerd op het idee dat als elke partij aan alle normen, protocollen en procesnormen 
voldoet, het eindresultaat zal zijn dat er geen ontoelaatbare aantasting van de leefomgeving zal zijn. In 
het geval van TGG als grond met kwaliteitsklasse industrie is er de aanname dat deze altijd als zodanig 
kan worden toegepast. Er is geen finale fysieke controle; Na een toepassing van TGG wordt geen meting 
verricht of de aantasting inderdaad niet plaatsvindt. 

Zorgplicht door de keten heen 
De zorgplicht loopt niet onverkort door wanneer het materiaal van de ene naar de andere partij overgaat. 
Zo is de schadelijkheid van niet-genormeerde stoffen in TGG deels afhankelijk van de toepassing; als de 
producent niet kan weten hoe de TGG zal worden toegepast, is hij er dan voor verantwoordelijk dat de 
afnemer weet of deze stoffen er in zitten? Vanwege deze complicatie is de ILT huiverig om de zorgplicht 
af te dwingen bij TGG. Zorgplicht heeft beperkingen zoals dit in het stelsel is opgenomen. 
Op dit moment spitst de discussie zich toe op de informatie op de milieuhygiënische verklaring van een 
partij grond, het zogeheten grondbewijs (is certificaat). De vraag is of hier ook niet-genormeerde maar 
potentieel schadelijke stoffen op vermeld moeten worden. 

TGG grond of bouwstof? 
Er is geen consensus over de vraag of TGG het beste als bouwstof of als grond kan worden aangemerkt. 
In het laatste geval kan het behandeld worden zoals alle grond, en mag het bijvoorbeeld gemengd en/of 
getransporteerd worden [klopt dit?]. Er is dan geen zicht meer op waar de TGG heen gaat. Voor 
bouwstoffen geldt een ander, strikter regiem. 

Het uitgangspunt van het huidige Bbk is dat TGG grond is. #er waren toch verwerkers bezig met 
certificering als bouwstof? 

Sowieso is een identiteitswisseling van bouwstof naar grond en vice versa mogelijk. Een voorbeeld 
hiervan is asfalt. Asfalt is een mengsel van zand, steentjes, bitumen en vulstof. Het valt onder de 
definitie van (vormgegeven) bouwstof. Bij thermische bewerking van asfalt wordt het bitumen verbrand 
en de vulstof verwijderd. Het zand dat resteert is feitelijk weer het "oorspronkelijke" zand dat gebruikt is 
bij de asfaltproductie, en krijgt dus weer de status 'grond'. 

De geconstateerde problemen roepen de vraag op of deze identiteitswisseling wel veilig is. Dit ook omdat 
volgens sommigen [wie?] de uitloging sterker is bij TGG [dan?] vanwege de thermische bewerking. 



Zwakke punten in Kwalibo als systeem 
Kwalibo steunt sterk op zelfregulering en de kennis die aanwezig is in de markt. De overheid stelt kaders 
en handhaaft op hoofdlijnen., Om fouten en fraude te voorkomen is het systeem van functiescheiding, 
certificatie, accreditatie en erkenning in het leven geroepen. Dit heeft aanvankelijk tot een verbetering 
van de kwaliteit van de uitvoering geleid. Er zijn echter signalen dat de verbetering stokt, waarbij de 
normen en kwaliteitseisen geen verbetering meer kennen en waarbij het streven gericht is op het net 
halen van de norm, in plaats van een verdere verbetering van de processen. 

In het geval van TGG speelt dat ATM zo'n grote speler met zulke financiële belangen is, dat de 
onafhankelijkheid van bijvoorbeeld kleine milieuadviesbureaus die keuringen uitvoeren en de CI's slechts 
beperkt is. Een ander punt is dat het uiteindelijk de verwerker (thermische reiniger) is die bepaalt op 
welke proceskritische parameters het product onderzocht wordt. 

Kwaliteit bestaande voorraad 
Op het terrein van ATM bevindt zich een voorraad van rond de (check) miljoen ton TGG en wil dit graag 
gaan leveren aan toepassingen met een betrouwbaar certificaat. ATM wil dit doen middels partijkeuring. 
De vraag is of ATM kan volstaan met partijkeuringen van partijen van 10.000 ton. Partijen grond mogen 
op grond van Protocol 1001 uitgekeurd worden per 10.000 ton als sprake is van een homogene 
samenstelling. Als daar geen sprake is van een homogene samenstelling, dan is de maximaal toegestane 
partijgrootte bij keuring 2.000 ton. 

Import vervuilde grond 
Een aparte, en politiek gevoelige discussie, is de import van vuile grond en teerhoudend asfaltgranulaat 
(TAG) om deze te verwerken tot TGG. Vanwege de gemeenschappelijke Europese markt kunnen 
verwerkers partijen vervuilde grond of TAG uit het buitenland accepteren en verwerken tot TGG. Dit ligt 
politiek gevoelig; Dit jaar nog was er ophef rond een vergelijkbare situatie bij het verondiepen van diepe 
plassen met grond uit het buitenland. 

Vanwege de gemeenschappelijke markt is het niet mogelijk om im- en export met andere EU-landen te 
verbieden. Zolang de verontreinigde grond verwerkt wordt tot een nuttig product, geldt deze niet al afval. 
Het gaat er dus om eventuele schade aan de leefomgeving van TGG te voorkomen, ongeacht de 
herkomst of bestemming van het product. 

(convenant gesloten.... met belgie) 

De problemen samengevat 
Rond TGG zijn problemen op vier niveaus. 

Bodemintermediars 
ATM werkt niet conform de normen. Het bedrijf volgt Protocol 7510 niet. Ook schiet de kwaliteitscontrole 
tekort; het product bevat stoffen die er niet in zouden moeten zitten. Daarnaast zijn er 
bodemadviesbureaus die onvoldoende oog hebben gehad voor de invloed van de wijze van toepassen van 
TGG en de extra kwaliteitseisen die dit kan stellen aan het product. De onafhankelijkheid van deze 
bureaus kan in het geding komen wanneer het bureau klein is in vergelijking met een grote, machtige 
partij als ATM. betrouwbaarheid 

Het product TGG 
TGG kan meer schadelijke stoffen uitlogen dan voorzien. De wijze van toepassen kan hier grote invloed 
op hebben, met name bij toepassing onder de waterspiegel. 

Wet- en regelgeving 
Er is onduidelijkheid over de zorgplicht. Het doel van de zorgplicht is een vangnet te zijn voor situaties 
waarin gedetailleerde normen en wet- en regelgeving niet voorzien. Nu blijkt dat de zorgplicht hapert 
wanneer de TGG overgaat van de ene naar de andere partij: beide partijen kunnen zich beroepen op een 
gebrek aan informatie. Een gevolg hiervan is dat de analyse van de kwaliteit van TGG bij sommige 
toepassingen te kort schiet. Niet meten/normeren 

Toezicht 
Er blijkt nu minstens één geval waarin de CI niet heeft opgetreden tegen een bedrijf dat de vereiste 
normen niet volgde. Het kan zijn dat de CI de overtredingen niet heeft opgemerkt, het kan ook zijn dat 
de CI er voor gekozen heeft het certificaat ondanks de overtredingen niet in te trekken. 
Dit probleem zou breder kunnen zijn; een veelgehoord zorgpunt over Kwalibo is dat CI's hun eigen 
klanten controleren en er dus sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Wachter RvSt 



Beleidsopties 
Aanpassing protocol 
Eind 2016 is een traject gestart om BRL 7500 en protocol 7510 te herzien. Dit wordt gedaan door de 
schema beheerder SIKB in samenwerking met de branche en de overheid [Bodem+?]. Bij deze herziening 
wordt.de tekst van het protocol verduidelijkt en enkele eisen zijn aangescherpt. Het gaat dan onder 
andere om de eisen aan vooracceptatie van partijen en grond en de uitkeuring na reiniging. 

Eind 2018 zal via een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit worden verwezen naar deze herziene 
versie van protocol 7510. [Daarmee worden de wijzigingen bindend.] 

Aanpassing analyse 
Er zijn enkele mogelijkheden om te zorgen dat de kwaliteitsbepaling van TGG rekening houdt met de 
toepassing. 

• Elke partij is maatwerk; de uitkeuring vindt pas plaats als de toepassing bekend is. Hiermee 
geven verwerker en toepasser samen invulling aan de zorgplicht; 
Verschillende toepassingsklassen; partijen voor gevoeliger toepassingen krijgen een specifieke 
uitkeuring; 

• Zorgplicht bij milieuadviesbureaus; De adviesbureaus zijn zich er van bewust dat de toepassing 
van TGG tot extra complicaties kan leiden, passen hun advies hier op aan en laten indien nodig 
extra onderzoek uitvoeren. 

Verbod TGG 
Een rigoreuze oplossing is een algeheel verbod op het toepassen van TGG. 
[voors en tegens] 

Beperken toepassing TGG 
In plaats van een algeheel verbod op het toepassen van TGG, is het ook mogelijk om alleen toepassingen 
toe te staan die een zeer gering risico op schade aan de omgeving opleveren. Een voor de hand liggende 
manier hiertoe is door TGG aan te wijzen als bouwstof [korte uitleg; welke toepassingen wel en niet, 
welke verontreinigingen niet meer met deze methode] 

Versterken zorgplicht 
De zorgplicht kan versterkt worden door deze wettelijk te verbreden [uitleg, voors en tegens. Stuk 
Annemieke?] 
Een andere optie is te zorgen voor 'interfaces' waardoor de zorgplicht niet zo gemakkelijk stokt bij de 
overgang van de ene naar de andere speler binnen de keten. Dit kan bijvoorbeeld door de 
informatieplicht [term?] uit te breiden naar niet-genormeerde stoffen en dergelijke, of door voorlichting 
te geven over de risico's en complicaties van TGG. 

Herziening Kwalibo 
Er zijn vragen gerezen over hoe werkbaar en robuust het Kwalibo-stelsel is. De casus TGG is één geval 
waar het complexe en gedetailleerde normsysteem niet altijd tot de gewenste resultaten leidt, en waar 
de schijn van belangenverstrengeling optreedt. 

De vragen spelen echter veel breder. Om deze reden wordt nu het project 'Beleidsverkenning 
Kwaliteitsborging Bodem' opgestart. Dit project onderzoekt het Kwalibo-systeem als geheel. De 
verwachting is dat het project in de tweede helft van 2019 de eerste onderzoeksresultaten zal opleveren. 
Op basis hiervan kan IenW in samenwerking met de sector beleidsvoorstellen ontwikkelen om de 
problematiek op een meer fundamenteel niveau aan te pakken. Deze aanpak biedt echter geen oplossing 
voor de korte termijn. 

PM: in stuk ILT lees ik suggestie dat ATM wellicht ook bewust afval in TGG mengt dat er echt niet in 
thuishoort. Moet dat ook in deze verkenning of is daar te weinig bewijs voor? 



347 

Van: 	IMM-ILI 
Aan: 	 _111 
Onderwerp: 	RE: terugkoppeling overleg ATM 
Datum: 	maandag 19 november 2018 10:16:15 

Hallo 
Weel!! beetje zin? 
Als je de tekst van.  bekijkt, m.n. de passages die ik geel heb gemaakt, dan belanden we 
volgens mij vanzel j art. 16 zo lang we kunnen aantonen dat niet alle relevante info is 
verstrekt. 
Goed idee om als doorvertaling van de algemene eis, relevante stoffen op het certificaat 
te laten zetten, alhoewel je in de reinigingsbranche amper limitatief kunt zijn. 
Heb jij die aanpassingen van de 7500 en het RBK per 1.1.19 waal. naar verwijst, op 
een rij? Bieden die voldoende aanknopingspunten om ATM bij toekomstige overtredingen 
t.a.v. met name partij- en proceskritische parameters aan te pakken? Zonodig in 
combinatie met de OD? 

van het certificaat? Kan 	door middel van een reeks van 10 partijkeuringen op basis 
Wat de reactie van 	op 'Brief II' betreft; wat is jouw standpunt t.a.v. de 'herleving' 

van de eisen uit de instructie van de DCMR? 
Pm 
Wil je mij aub de definitieve brief aan ATM van de DCMR mailen. Die kwam ik niet tegen 
in mijn mail. 
Morgenvroeg 9.00 uur verder over de reactie op brief II van 

Van: 11111111111111~   - ILT  

Verzonden: maandag 19 november 2018 09:12  

Aan: 	 - I LT 
Onderwerp: RE: terugkoppeling overleg ATM  
Nol  
Dit ziet er inderdaad goed uit!  
Voor de casus ATM lijkt dit voldoende te zijn om met de aangepaste regelgeving dit bedrijf 
verder in de tang te krijgen,  
Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds zaken - vergelijkbaar met ATM - waarbij grond 
en/of bouwstoffen onder certificaat op de markt wordt gezet waarbij de kwaliteit die het 
certificaat aangeeft aantoonbaar geen betrouwbaar beeld geeft van de kwaliteit van het 
product.  
Gezien de politieke aandacht en risico's van de "circulaire economie" binnen bodemland sluit ik 
zeker niet uit dat wij dan artikel 16 alsnog In zouden moeten kunnen zetten.  
Het helpt daarbij wel als de regelgeving zodanig duidelijk is dat alle stoffen die relevant kunnen  
zijn voor de toepassing op het certificaat moeten worden vermeld!  
Kortom, er zullen zich in de toekomst ongetwijfeld situaties voor gaan doen waarbij wij voor 
vergelijkbare zaken artikel 16 in zullen moeten kunnen zetten (of er tenminste mee kunnen  
dreigen).  
Wordt dus ongetwijfeld een keer vervolgd!  
Groet, 
10.2 Pi 
Vang 	 -llT  
Verzonden: donderdag R november 2018 16:41  

1 - ILT 	 1T  



Onderwerp: RE: terugkoppeling overleg ATM 

Hallo  
Met dit resultaat ben ik meer dan tevreden  

Het sluit goed aan hij de lijn die we hebben ingezet onder meer samen met de bevoegde 
gezagen voor de toepassing  

Goed dat DGWR nu ook haar verantwoordelijkheid neemt door rechtstreeks te gaart 
communiceren.  

Van belang dat DGWR daarbij aansluit bilde lijn die de bevoegde gezagen trekken richting ATM 

(en waar we als ILT aan de voorkant ook onze input voor hebben geleverd.  
Met vriendelijke  roet 

Van:111~-r_ 
Verz
gn

onden: donderdag 8 november 2018 15:07 
A.~1111 - ILT.1  0,2.e ill  

Onderwerp: terugkoppeling overleg ATM 

}{Ie 	een korte teru ko elin van het overle dat 	en ik hadden met 	.e. 
, We hábben Met name 

gaspro 	 pro. eem .at  we met e aar wi en op ossen, voor omen dat de bestaande  
voorraad TGG op een verkeerde wijze in het milieu wordt gebracht. We hebben de route van 
artikel 16 daarbij niet tot het uiterste verkend omdat we gezamenlijk de conclusie hebben 
getrokken dat heldere communicatie vanuit IenW tot betere resultaten zal leiden. In deze  
communicatie moet aandacht worden besteed aan de volgende elementen:  

- Op grond van de bepalingen Iniifst 10 Wm moet ATM over haar af te geven afvalstoffen  
kort samengevat, alle informatie verstrekken over de aard, eigenschappen en 
i-erriefiStelling van de afvalstoffen. Die plicht is niet beperkt tot genormeerde stoffen en  
is daarmee breder dan het Bbk. I-ifst 10 geldt ook naast het Bbk. De provincie is de  
toezichthouder voor deze bepalingen uit hoofdstuk 10 Wm:  

-De Rbk wordt Pe'r 1/1/19 aangepast waarin het vooronderzoek verder wordt uitgewerkt en  
waarin wordt geregeld dat alle stoffen die relevant kunnen zijn voor de t6 assing op  
het certificaat moeten worden vermeld:  

-De BRL 7500 wordt ook per 1/1/19 aangepast waardoor scherper wordt geformuleerd, 
welke stoffen moeten worden onderzocht;  

-In het BAL wordt meer toelichting opgenomen over de relatie tussen hfst 10 Wm en de  
bepalingen die nu in het Bbk staan. Zie ook het eerste punt.  

DGRW gaat nu een voorzet maken voor een communicatietekst waarmee alle partijen in de  
sector nog eens op hun verantwoordelijkheden worden gewezen en waarmee de bevoegde  
gezagen worden geinformeerd over de aangrijpingspunten die zij hebben om alle informatie  
over de samenstelling van de TGG af te dwingen.  
We hebben dus niet ingezet op een nieuwe LOD op basis van artikel 16 Bbk (dat levert vooral  
procesrisico's op) maar meer op een heldere communicatieboodschap vanuit IenW.  
Op korte termijn wordt de voorzet voor de communicatieboodschap aan ons voorgelegd voor 
aanvulling en commentaar.  
Dan ben je weer op de hoogte.  
Groet.  

- ILT 





- BSK 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	FW: notitie thermisch gereinigde grond - HBEE en zorg plicht 
Datum: 	 donderdag 6 december 2018 13:29:19 
Bijlagen: 	 notitie thermisch gereinigde grond - HBE.docx  

Hoi 
Zie ier ij, hoop dat je er wijs uit kunt worden, het is wel een beetje cryptisch. . 
Groet, 

Van:  r v°WWV' 	4 .;4:  ILenT.nl> 
Verzonden: woensdag 17 oktober 2018 10:05 
Aan: gp2:,„ 

{,1.1 	• =.1 

Onderwerp: FW: notitie thermisch gereinigde grond - HB21111 en zorg plicht 

Hoi collega's, zie bijgevoegde laatste versie van de notitie. Onderstaande mailwisseling 
spreekt denk ik voor zich. Er ligt een taak voor de OD. 

Ik ben deze week verder vrij en volgende week ook. Werk alleen komende maandag. 

Groet, 

Van: 	 - HBJZ <MY 
Datum: dinsdag 16 okt. 2018 5:31 PM 

' 	 ILT   il, 1.17;g7e: 7 ,,, , ,&,,,,f21...ir,1 2; 
e 	- 
C 	 miniuur til> 

Kopie j! 	 A -  HBJZ BM1-7'':,  .,.* 1. ..if 	4,. 
Onderwerp: RE: notitie thermisch gereinigde grond - HBJZ en zorg plicht 

Ik heb de notitie aangepast door een zin op te nemen dat de ILT voor H. 10 Wm inderdaad 
geen bevoegd gezag is. Dat was ik vergeten op te nemen, terwijl ik dat n.b. al wel had bedacht. 

Ik heb ook een reactie van 	 gevraagd op mijn notitie. Hij is het met mij eens. Ik 
heb zijn opmerkingen onder aan •e notitie toegevoegd. 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 16:04 
Aan: 	 ›M; 

@minienm.nl> 
Onderwerp: RE: notitie thermisch gereinigde grond - HBJZIII en zorg plicht 

Hoi in, 
Dat kan een interessante weg zijn alleen is deze volgens mij voor de ILT niet begaanbaar omdat 
wij voor de artikelen 10.37, 10.38 en 10.39 Wm geen bevoegd gezag zijn. Die 

Aan: 



verantwoordelijkheid ligt bij de Omgevingsdiensten. Hoe zie jij dat? 

Groet, 

Van:, 	 1111.1 - HBJZ 
Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 10:41 
Aan: 

@minienm.ni>  
Onderwerp: RE: notitie thermisch gereinigde grond - HBJ11111 en zorg plicht 

Ik heb ook nog gekeken in hoofdstuk 10 Wet milieubeheer en heb daarover een paragraaf 
ingevoegd. Hoofdstuk 10 biedt in mijn ogen goede mogelijkheden om ATM aan te pakken, beter 
dan art. 16 BBK, zoals ik in de notitie heb toegelicht. 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 07:14 
Aan: 

Onderwerp: RE: notitie thermisch gereinigde grond - Hall■ en zorg plicht 

Hoi 11111, 

In dat geval zal ik het laatste concept hier intern ook even verspreiden bij de meest betrokken 
collega's. Dan kunnen ze hier ook de gedachten over laten gaan. 

Groet, 

Van: 	 - HBJZ 
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 14:17 
Aan: 

, Ti)rninienrytn>  
Onderwerp: RE: notitie thermisch gereinigde grond - HBJZIE en zorg plicht 

Ik moet nog even kijken naar Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Wat de verdere route 
betreft, ik heb niet bepaalde vervolgstappen in gedachten. 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 14:12 
Aan: 

(Dminienm.nl>  
Onderwerp: RE: notitie thermisch gereinigde grond - HBJZIII en zorg plicht 

Hoi 

Ik kan me wel vinden in deze genuanceerde benadering. Ik haal daaruit ook dat het nogal 
risicovol is voor de ILT om een nieuwe procedure tegen ATM te starten wegens het overtreden 



Van: 	 - BSK 
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 15:37 
Aan: {.. Pminienm.nt>; 

van artikel 16 Bbk omdat het vermelden van niet genormeerde stoffen achterwege is gelaten. 

Verder heb ik nog een vraag. Wat is verder de route van deze notitie? Kunnen we die als ILT nu 
al benutten voor een afweging over al dan niet (opnieuw) in te zetten procedures tegen ATM? 

Groet, 

Van: 	 HBJZ 
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 14:18 
Aan: 

Onderwerp: RE: notitie thermisch gereinigde grond - HBJZ 

Hallo 

en zorg plicht 

Hierbij mijn reactie op jullie opmerkingen. Als ik niet heb gereageerd heb ik de opmerking 
overgenomen in mijn notitie. 

Ik heb nu ook de geschiedenis van totstandkoming van het BBK nog eens kunnen bekijken en 
dat meegenomen. 

Bijgevoegd de aangepaste notitie en mijn reactie op de vragen en opmerkingen van jullie en de 
relevante stukken uit de 'wetsgeschiedenis', 

PllenT.nl> 
Onderwerp: notitie thermisch gereinigde grond - HB11111 en zorg plicht 

Hoi 

Als niet jurist enkele opmerkingen over je betoog. 

Verder hoop ik dat dit voldoende steun is voor de ILT, om de eerste vrachtwagen met TGG die 
de poort van ATM verlaat, aan te houden en het certificaat te controleren: 

1. op het vermelden van niet genormeerde stoffen. 

2. en of de partij TGG ook is gecontroleerd op stoffen die door procesfactoren in de TGG 
zou zijn gekomen. 
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BOTOVA: indeling in klasse is wat anders dan dat er staat dat je aan het BBK hebt voldaan. 
Waarschuwing: alleen klassenindeling, onverkort gelden de andere bepalingen van het BBK art. 7 

BBK 

Mailen: 

Thermische gereinigde grond 

	 (HBJZ) 

oktober 2018 

In eerste instantie denk ik dat het goed is de relevante bepalingen van het BBK en RBK er uit te lichten 
en niet in te zoomen op alle feiten. 

Zorgplicht voor de toepasser 

Artikel 7 BBK 

Degene die bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast en die weet of redelijkerwijs had kunnen 
weten dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een oppervlaktewaterlichaam 
ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van 
de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die zoveel mogelijk 
voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 

Opvallend in deze bepaling is dat het een extra verplichting inhoudt t.o.v. de andere verplichtingen 
van het BBK. Het feit dat je daaraan hebt voldaan ontslaat je niet van de verplichting om telkens 
kritisch te zijn of je handelen geen ongewenste milieugevolgen heeft. Dit is opvallend, omdat de 
verhouding tussen de zorgplicht en andere bepalingen in regelgeving lang niet altijd duidelijk is. De 
vraag is dan: geldt de zorgplicht alleen voor situaties waarin geen regels zijn gesteld of geldt zij ook in 
situaties waarin wel regels zijn gesteld en vult zij die regels dan aan met een extra verplichting. In dit 
geval is die onduidelijkheid er dus niet. 

Strafrechtelijke handhaving is mogelijk. 

Artikel 37 

1. Het is verboden om grond of baggerspecie toe te passen in strijd met de artikelen 5, eerste lid, 7, 
38, 42, 44, 45, 46, 52, 59, 60, 63 en 64 van dit besluit. 

Opvallend is ook dat de zorgplicht alleen betrekking heeft op oppervlaktewater, dus niet op de 
bodem en op grondwater. De reden is dat art. 13 Wet bodembescherming al een zorgplicht bevat die 
bodem, incl. grondwater beschermt (zie bijlage; geschiedenis, nota van toelichting bij BBK). Omdat 
het BBK mede op de Wbb is gebaseerd hoeft die zorgplicht die op wetsniveau is gesteld. niet te 
worden herhaald op amvb-niveau. Hier doet zich echter wel de vraag voor of de zorgplicht aanvullend 
is op de bepalingen van het BBK of alleen van toepassing is als het BBK niets geregeld heeft. Ik heb 
geen gericht jurisprudentie-onderzoek gedaan, maar meen mij te herinneren dat de zorgplicht 
aanvullend is, dus geldt naast de regels die bij amvb op grond van de Wbb zijn gesteld. 

Artikel 13 

Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die 
weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden 
verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen 
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