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Van: 	 - ItT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT: 	 - ILT 
Onderwerp: 	FW: ATM, ILT - overzicht actiepunten n.a.v. bespreking 
Datum: 	woensdag 12 september 2018 11:55:00 
Bijlagen: 	irfigg~si 

tranct002.1pg 
IfflantOMPsa 
image004-Pritt 
iine0e005,1P9  
#110~2411 

Beste collega's, 
Nog voor een laatste blik; onderstaand de opmerkingen en aanvullingen op de actiepunten uit de 
bespreking van 3 september die ik wil zenden naar ATM, hiermee dankbaar gebruik gemaakt van 
jullie aanvullingen. 
Er is een verzoek gedaan om telefonisch bereikbaar te zijn op 20 of 21 september om de voortgang 
van de actiepunten door te nemen. Ik ben dat (eindelijk) een weekje met verlof. 
Zou een van jullie dit op zich kunnen nemen? 
Groet 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 10 september 2018 15:30 
Aan: 	 Pilent.ni>  
Onderwerp: RE: ATM/ILT -  overzicht actiepunten n.a.v. bespreking 
Geachte 
Dank voillielinlicht van de afgesproken actiepunten. 
Er zijn een paar zaken die missen of onjuist zijn. In rood zijn deze aangevuld/verbeterd. 

Van: 	 pioum.nt>  
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 11:28 
Aan: 	 - ILT 

- ILT 	 - ILT 

CC: 	 1W renewi.com>; 	 Prenewi.com>; 
Patm.ni>; 	 Prenewi.com> 

Onderwerp: ATM/ILT - overzicht actiepunten n.a.v. bespreking 
Beste allen, 
Bij afwezigheid 	stuur ik u graag een overzicht van de acties die zijn 'gesproken tijdens het 
constructieve overleg afgelopen maandag. Laat u het weten als e.e.a. in uw ogen onjuist of onvolledig 
is? 
Zoals aangegeven is voor ATM van groot belang dat snel duidelijkheid komt over de lasten. ATM 
verzoekt daarom vriendelijk maar nadrukkelijk om de schriftelijke bevestiging genoemd in punt 1. zo 
snel mogelijk te versturen. Wij begrepen dat een concept reeds in voorbereiding is. Kunt u daarnaast 
aangeven wanneer u verwacht deze brief te kunnen versturen? ATM zal daarnaast op korte termijn 
contact opnemen om de controle genoemd onder punt 3. in te plannen. Indien mogelijk zou ATM de 
schriftelijke bevestiging ruim vóór het einde van de begunstigingstermijn willen ontvangen. Daarmee 
spelen de lasten in elk geval geen rol meer voor de discussie over de toepasbaarheid van de TGG. 



Daarnaast stel ik voor dat ik of.. over twee weken even telefonisch contact heb/heeft met iemand 
van het ILT-team om de status van de actiepunten door te spreken. Bent u in de ochtend van 20 of 21 

september beschikbaar voor overleg? Alvast veel dank voor uw welwillendheid! I  k ben dan helaas 
niet beschikbaar om de status van de actiepunten door te nemen. In de week 
daarop ben ik hiervoor op 25, 26 of 27 september bereikbaar. (zou iemand dit 
van mij over kunnen nemen? Of zal ik communiceren dat het op de aangegeven 
data de volgende week kan??) 
Actiepunten:  

1. de bevoegde toezichthouder binnen ILT bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ATM dat: 
(i) het gebruik van water uit het Hollands Diep om TGG te koelen in lijn is met de 

normdocumenten, meer specifiek SIKB protocol 7510; 
(ii) de door ATM voorgestelde werkwijze, waarbij zij het waswater afvangt, reinigt en 

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

(iii) ATM voldoet aan last A wanneer zij de werkwijze genoemd onder (i) en (ii) volgt; 
(iv) de opgeslagen TGG (circa 1.000.000 ton inclusief de partijen TGG van ATM die elders 

opgeslagen liggen zoals bij Theo Pouw in de Eemshaven (+/- 200.000 ton) en bij 
Beelen in Terneuzen (+/- 200.000 ton) ), welke is gekoeld met waswater, rechtmatig 
uitgeleverd kan worden onder BRL 1000 partijkeuringen (na een nieuwe uitkeuring per 
partij van maximaal 10.000 ton conform de daarvoor geldende regelgeving), en (ii) dat 
in dat geval sprake is van een nieuwe en betrouwbare kwaliteitsverklaring. 

(v) ATM last B niet overtreedt wanneer zij de opgeslagen TGG, genoemd in punt (iv) levert met 
een BRL 1000 partijkeuring als milieu hygiënische verklaring. 

2. ATM past haar reinigingsproces aan conform punten (i), (ii) en (iv) hierboven (reeds gebeurd) 
en vraagt daarvoor een definitieve omgevingsvergunning. 

3. De bevoegde toezichthouder binnen ILT controleert of de werkwijze van ATM voldoet aan 
punten (i), (ii) en (iv) hierboven en bevestigt bij een positieve uitkomst schriftelijk dat ATM 
voldoet aan last A en B. ILT streeft ernaar dat deze bevestiging vóór het einde van de 
begunstigingstermijn (29 januari 2019) kan worden gegeven. ILT zal derhalve ruim voor 29 
januari 2019 een controle uitvoeren. Indien genoemde bevestiging niet vóór 29 januari 2019 
kan worden gegeven, dan treden partijen in overleg over een verlenging van de 
begunstigingstermijn. 

4. ATM zal de door ILT geredigeerde verklaring om te voldoen aan last C niet verzenden, en wacht 
op dit punt de uitkomst van de beroepsprocedure af. 

5. Indien de bevestiging genoemd in punt 3, dat de werkwijze van ATM voldoet aan last A en B, 
kan worden gegeven, dan zal ILT afwegen of de drie lasten (A, B en C) kunnen worden 
ingetrokken. 

6. ATM gaat met DCMR en ODMWB in overleg over de aanvullende maatregelen om het 
vertrouwen van overheden en marktpartijen in TGG te herstellen en te kunnen voldoen aan de 
zorgplichten. Parameters waar de bevoegde gezagen richting ILT van hebben aangegeven dat zij 
zich daar zorgen over hebben zijn onder meer de in toepassingen van TGG afkomstig van ATM 
aangetroffen hoge gehalten aan vluchtige aromaten boven de interventiewaarde, de uitloging 
van anionen en uitloging van zware metalen boven de interventiewaarden ondanks dat de TGG 
zou voldoen aan de emissietoetswaarden voor deze stoffen. 

*nota bene: ATM meent dat zij in het verleden steeds heeft voldaan aan de zorgplicht. Het 
voorstellen en uitvoeren van aanvullende maatregelen mag niet worden uitgelegd als een 
erkenning dat ATM in het verleden niet heeft voldaan aan haar verplichtingen. 



7. ILT Iaat weten of zij aanwezig zal zijn bij het overleg tussen DCMR, OMWB en ATM, genoemd in 
punt 6. Indien ILT niet aanwezig is, dan zal ATM het monsternameplan ten behoeve van de 
partijkeuringen dat (mede n.a.v. het overleg) wordt opgesteld aan ILT aanleveren. ILT noemde 
de volgende aandachtspunten waarover de lokale bevoegde gezagen zich onder meer zorgen 
over maken m.b.t. het monsternameplan: uitloging, meegenomen parameters, heterogeniteit 
en partijdefinitie. 

8. ATM stuurt een overzicht van de afnemers van TGG en de meldingen die in dat kader zijn 
gedaan aan ILT, e.e.a. t.b.v. het onderzoek van ILT naar de locaties waar toepassing heeft 
plaatsgevonden. ILT benadert MvO zelf om te achterhalen waar het TGG is toegepast dat aan 
Mv0 is geleverd. 

9. ILT heeft een Wob-verzoek ontvangen van Waterschap Vallei en Veluwe tot openbaarmaking 
van documenten m.b.t. ATM. ILT zal, conform de wettelijke procedure, ATM in staat stellen om 
haar zienswijze te geven op de openbaarmaking van de gevraagde documenten. 

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

Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of andere personen binnen de 
organisatie van de geadresseerde die bevoegd zijn om kennis te nemen van de informa le die deze e-mail bevat. Op alle diensten die 
Ploum verricht, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van 
aansprakelijktield.Voor een goede dienstverlening verwerkt Ploum (soms) persoongegevens. Dat gebeurt altijd in overeenstemming met de 
wet en ons privacybeleid. Zowel de algemene voorwaarden als het privacybeleict kunt u raadplegen, uitprinten en dowriloaden vla onze 
website www.ptoum nl. Ploum Is in het Handelsregister ingeschreven ander nummer 24466720. 
This e-mail contains privileged Information and may be used only by the addressee or other persons within the addressee's organization 
authorized to access the Information contalned herein. Our genera( terras and conditiorrs appty to all services performed by Ploum. The 
genera! teers and conditions contain a timitation of liability. In order to carry out tag activities properiy, ij Is (some imes) necessary to 
process your personal data. We always act in accordance with the applicable laws and regulations and with our inlemal privacy policy. Our 
genera) teems and condttions and our privacy policy can be accessed, printed and downloaded vla our website www.ntoum.n Ploum is 
registered tn fhe Trade Register under nummer 24466720. 
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Van: 	 =ILZ 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Thermisch gereinigde grond ATM 
Datum: 	donderdag 13 september 2018 11:47:00 
Bijlagen: 	iMs1~11 

iMateltalltg 

Hoi 
Ik he 	zojuist gesproken en hem op de hoogte gebracht van de actualiteit. 
Aangegeven dat wij pas over enkele weken een terugkoppeling van ons bezoek aan Jansen voor 
gaan leggen op juistheid en dat wij hem dan ook gaan informeren. Ook gemeld dat wij op dit 
moment nog geen handhavingsactie richting Jansen overwegen m.b.t. de thermische reiniger. 
Pas na ons rondje zullen wij bekijken of daar aanleiding voor is. Mochten wij dan een actie 
overwegen dan zullen wij hem zeker informeren! 
Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 13 september 2018 11:25 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
Onderwerp: RE: Thermisch gereinigde grond ATM 

Kun je ons informeren over jullie bezoek aan Jansen BV te Son en Breugel? Wij zijn zeer 
benieuwd. 
Met vriende ke roet, 

Van: 	 ILT 
Verzon  s  en: maan•ag  •  augu us 201:  % e 
Aan: 
CC: 	 -ILT 
On erwerp: 	ermisch gereinigde grond ATM 
Bestem, 
Dank voor deze informatie! Wij gaan dit vanuit onze rol/verantwoordelijkheid oppakken. 
Heb je voor ons ook de vergunning en de AO/IC voor de TRI van Jansen? 
Mocht je nog meer voor ons relevante informatie hebben, dan houden wij ons uiteraard 
aanbevolen! 
Met vriendeli'ke groet, 



Van: 	 @omwb.n(> 
Verzonden: donderdag 26 juli 2018 16:04 
Aan: 	 Pomwb.ni>; 	 - ILT 

CC: 	 Pomwb.nl> 
Onderwerp: RE: Thermisch gereinigde grond ATM 
Beste 
Hierbij de brief en het verslag van de hercontrole van 9 juli 2018 bij het bedrijf Jansen BV te Son 
en Breugel. Ik heb de kopie laten verzenden aan: 

-Inspectie Leefomgeving en Transport; 
Afdeling Water, Producten en Stoffen, Handhaving Water en Bodem: Postbus 16191, 
2500 BD Den Haag. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzon en: on er ag 26 juli 2018 14:25 
Aan: 
CC: 
On e erp: 	isc g rein' e gro 

Ik sprak met 	 van ILT en vertelde ook dat jij een afschrift van jouw laatste 
controle bij Jansen BV aan ILT stuurt. Hij was erg geïnteresseerd in het signaal over het 
terugvoeren van waswater. En vroeg of je het ook rechtstreeks aan hem wilt sturen. Zijn e- 
mailadres: 	 PILenT.nl  
Bedankt alvast. 
Met vriendelijke groet, 



Van: 
Verzon en: woen ag 18 juli 2018 20:05 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	ermisc geremig e gron 
Hoi 
Ik denk dat je dan uitkomt bij 
In deze casus is het van belang te weten dat we in Brabant nog een inrichting hebben met een 
TRI. Jansen BV te Son en Breugel. Deze is sinds april 2018 in werking. Wij voeren de VTH-taken 
uit voor de provincie Noord-Brabant. Ook daar wordt waswater teruggevoerd in de gereinigde 
grond /TAG. Van mijn laatste controlebezoek daar wordt een cc naar ILenT verzonden, omdat zij 
bevoegd gezag zijn. Voor zover bekend is vanaf Jansen (nog) geen TGG toegepast is werken. 
Ook als toezichthouder bij Jansen wordt ik graag op de hoogte gehouden van een evt 
Brabantbreed verbod op de toepassing. Vergunningverlener is 
Met vriendeli'ke roet 

Van: 
Verzon 	g 18 juli 2018 16:56 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	Thermisch gereinigde grond ATM 
Holt 
Hieronder de mailwisseling over de TGG van ATM waar ik het vanmiddag over had. 
Ik wil de provincie alvast informeren dat dit speelt en polsen hoe ze hier tegenaan kijken. Weet jij 



Van: 
Verzo 
Aan: 
CC: 

17 'uli 2018 17:21 

wie ik hierover kan bellen? 
	

is met vakantie. 
Bedankt alvast. 
Met vriendelijke groet, 

Onie e 	*4 	 ij  J eg-  grond ATM 
Bedankt 	.  Aanvullend heeft de gemeente Boekel de ODBN inmiddels opdracht gegeven 
na te gaan hoe ze de toepassing in de wal kunnen verbieden. 
Daarnaast nemen we onderstaande stappen om te kijken of op de langere termijn een 
brabantbreed verbod haalbaar is. 
Fijne vakantie! 
Met vriendelijke groet, 

Van: 
VerzteliMini  16:57 
Aan: 
Onderwerp: . ermisch gereinigde grond ATM 
Tkn 

Van: 
Verz 	 16:56 
Aan: 



Onderwerp: FW: Thermisch gereinigde grond ATM 
Ter info. 
Gisteren met 	hierover gesproken. Wij kunnen niet zelfstandig besluit nemen dat we de 
toepassing van TGG verbieden. We kunnen het ons echter ook niet veroorloven dit zomaar toe 
te staan en dan na toepassing te horen dat bg wel had willen verbieden. 
Ik heb met 	afgesproken dat hij eerst met het ministerie contact opneemt of daar een 
norm of standaard naar voren komt. 
Vervolgens de redenatie van DCMR en RWS te bekijken waarom TGG niet meer kan worden 
toegepast. 
Obv deze informatie met de provincie (als bg ATM) en gemeente Boeket (als bg voor de wal) 
opnemen en besluit voorleggen. 
Groeten van 
Van: 
Verzon en: vn a 3 'Ui 2018 14:54 
Aan: 
CC: 
On erwerp: ennisch gereinigde grond ATM 
Hoi 
Zoals je misschien al weet verbiedt DCMR voorlopig de toepassing van thermisch gereinigde 
grond (link). Hun standpunt is dat TGG qua uitlooggedrag sterk afwijkt van gewone grond. Door 
de hoge pil-waarde a.g.v. ongebluste kalk loogt molybdeen sterk uit, ondanks dat de gehalten 
maar weinig boven de achtergrondwaarden liggen. Ook chloride, fluoride en sulfaat logen sterk 
uit. Landelijk zijn er diverse projecten waar problemen zijn met TGG. Naast DCMR verbiedt ook 
Rijkswaterstaat inmiddels de toepassing van TGG in eigen werken. De staatssecretaris heeft 
toegezegd een verkenning uit te voeren naar mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van TGG. 
Nu heeft een projectontwikkelaar vorige week een partij van 350.000 ton TGG van ATM gemeld 
voor toepassing in een wal in Boekel. De ODBN heeft mij gevraagd of wij als Brabantse OD's 
samen op zouden kunnen trekken door net als DCMR de Bbk-meldingen van TGG voorlopig te 
weigeren. Toezicht bodem zou dit ook graag zien. Momenteel worden in onze regio geen 
partijen voor toepassing aangeboden, maar m.n. op het Logistiek Park Moerdijk is de toepassing 
van dit materiaal eerder besproken en zou zomaar op korte termijn kunnen gaan starten. 
Hoe kijk jij aan tegen het brabantbreed weigeren van de toepassing, totdat meer duidelijkheid is 
over de kwaliteit? Het weigeren van het materiaal moet je goed onderbouwen, maar is wel 
mogelijk. Ik heb de onderbouwing van DCMR opgevraagd. Daarnaast zul je het met je 
gemeenten en de provincie moeten afstemmen. Maar dit zal zeker vragen opleveren over de 
kwaliteit van eerder toegepaste TGG. Zo is in de Noordwaard zo'n 800.000 ton toegepast in de 
hoge kades. 
Ik hoor het graag van je, alvast bedankt. 
Nipt vripnripiiikp prnet 



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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Aan: 	 -:_11.1; 	 - IIT 
Onderwerp: 	FW: Rnancide inkijk in firma ATM; 
Datum: 	maandag 17 september 2018 09:42;38 

tkn 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: maandag 17 september 2018 09:27 
Aan: 	 -ILT 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Financiële inkijk in firma ATM; 

anwege mijn betrokkenheid bij onderzoek Koolstof zal ik niet inhoudelijk betrokken zijn bij 
jouw.vraag (financiele inkijk). Mijn college accountant 	zal hierin mee gaan kijken, 
hij zal deze week met je contact opnemen. 
Groetjes 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: woensdag 12 september 2018 19:29 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Financiële inkijk in firma ATM; 
Klasse service 
Wordt op prijs gesteld. 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 	 - ILT" 
Verzon en: se . 	8 17:59 
N 	ILT" 
Cc: 	 - ILT" 

_ 

Onderwerp: RE: inanciële inkijk in firma ATM 

!Rl? e grep en dat infodesk IOD in Lexus nexis info D&B kan raadplegen. Een collega 
van mij kijkt daarnaar. 
Zag in info van Aw (wordje) dat abn bankier zou zijn. Ik ga ervan uit dat die ook zeer 
kritisch ontwikkeling (op financiële vlak) zullen volgen. 
Gelet op mijn betrokkenheid bij IOD onderzoek (koolstof - toepassing TGG) zal ik de 
financiële inkijk en adviesvdaaromtrent niet zelf gaan doen. Daarover heb ik morgen 
overleg. 
Houden contact. Grt 

Van: 	 - ILT 
Datum: woensdag 12 sep. 2018 5:45 PM 
Aan: 	 - ILT 
Kopie: -ILT 



Onderwerp: RE: Financiële inkijk in firma ATM; 

Dank 	voor de snelle reactie. 
Hopenlijk kan de infodesk nog nadere info geven. Terecht geef je aan dat het aan 
de welwillendheid van het moederbedrijf ligt hoe lang ATM zo kan doorgaan. 
De boven baas van Renewi was pas in NL voor deze kwestie. Wat wij meekregen 
was dat de druk op de NL-directie aardig wordt opgevoerd. 
We houden contact 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: ' 	 - ILT" 
Verzonden: 12 se 2018 4:09 ..m. 
Aan: ' 	 - ILT" 
Onderwerp: RE: Financiële inkijk in firma ATM 

Dan voor je mail en je vraag. 
Een hele korte eerste reactie. 
Aansluiting D&B: heb ik niet, zal dit binnen IOD infodesk nagaan. Maar ik verwacht het niet, in 
het verleden werd er te weinig gebruik van gemaakt en kosten waren hoog. Abonnement zou 
beëindigd worden. 
Onderzoek bij IOD: is mij bekend, ben ik zelf bij betrokken. In hoeverre het handig is dat ik ook 
bij deze vraag betrokken wordt, ga ik nog na bij collegae. 
Vraag lijkt simpel maar die is dat m.i. niet, enkele puntjes: 

- ATM is bedrijfsmatig een complexe toko en dat zal qua financiën niet veel anders zijn. Veel 
processen hangen met elkaar samen en grijpen naar verwachting ook financieel op 
elkaar in. 

-ATM is een dochter van een groot concern. Belangrijk daarbij is hoe lang en voor welk 
bedrag wil de moeder haar dochter sponsoren? Als die bereid er niet of gering is, kan 
een faillissement nabij zijn. 

- Een faillissement is vaak het gevolg van tekort aan geldmiddelen waardoor op korte (en 
langere) termijn niet aan financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een 
stagnerende afzet zal leiden tot grotere voorraadvorming, met daarbij de nodige kosten 
voor aanvullende opslag (en mogelijk logistieke kosten i.v.m. uitwijken naar externe 
opslaglocaties (als de eigen locaties vol liggen op de maximale vergunde 
opslagcapaciteit is bereikt) 

- De afzet van TGG ging voor zover ik daar nu zicht op heb, gepaard met het meegeven van 
geld door ATM. Of ATM ook geld ontving voor de afzet van TGG is mij niet bekend. 

- Stagnatie van de afzet van TGG en te omvangrijke voorraad kan gevolgen hebben voor 
het in werking hebben van de TRI, bijvoorbeeld lagere productie. Dit kan weer financiële 
gevolgen hebben voor de inname van verontreinigde grond, waardoor minder geld van 
klanten (ontdoeners van die grond) binnenkomt. 

- Beschikbaarheid van actuele cijfers: ik beschik daar niet over, de toegezonden info zal ik 
bekijken. Die info is wel nodig om mede zicht te krijgen op de omvang van cashflow, de 
financiële middelen en de kredietfaciliteiten bij externe financiers. 

- Stagnatie van de afzet TGG kan een domino effect teweeg brengen. Dat afzet van andere 
producten ook gaan stagneren en klanten niet langer bereid zijn met ATM zaken te 
doen. 

- Wat verder natuurlijk meespeelt is het TGG dat reeds is afgezet en toegepast. Op enkele 
locaties zijn nu verontreinigingen geconstateerd en die leiden tot problemen en 
aansprakelijkheidstelling van ATM. Hoe omvangrijk dat gaat worden, is thans niet aan 
te geven. 

- Of ATM is verzekerd voor aansprakelijkheid (i.v.m. TGG) is mij niet bekend. Als ze dat al 
wel zijn en verzekeraar over de brug komt, zal dat ook niet op korte termijn zijn. Is 
voor liquiditeit dus geen oplossing. 

- Een kat in het nauw doet rare sprongen: stagnatie afzet, mogelijk lagere capaciteit TRI, 
omvangrijke opslag => e.e.a. kan leiden tot versnelde afzet / dumping van die 
voorraad TGG naar elders. 

G rts 



Van: 	 -ILT 
Verzonden: woensdag 12 september 2018 15:14 
Aan: 	- ILT 
Onderwerp: FW: Financiële inkijk in firma ATM; 

Er willen toezegging aan de Stas gedaan dat we als ILT In beeld brengen wat het risico is 
Hallo 

dat de firma ATM failliet gaat. Daarbij wou ik jouw hulp inroepen. 
Er is een toezichtsignaal is de maak over stagnatie in de afzet van thermisch gereinigde grond. 
ATM heeft momenteel 1.370.000 ton in opslag die ze amper kunnen afzetten i.v.m. gebrek aan 
vertrouwen In de kwaliteit ervan. 
Bij de IOD loopt een onderzoek naar ATM, dat we als Team Bodem hebben aangedragen. 
Mijn vraag is of je in Dun & Bradstreet kunt nagaan wat de kans is op een aanstaand 
faillissement? 
Het gaat om ATM b.v. Vlasweg 12, 4782 PW MOERDIJK. Onderdeel van Renewi. 
Een collega van de AW heeft al input geleverd. Zie hier onder. De AW heeft geen licentie voor 
D&B. 
Ik ben er geruster op als je vanuit de IOD nadere input kunt leveren. 
Alvast dank & 
Met vriendelijke groet, 

Yam 	 -ILT  
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 11:00 

-ILT 	 - ILT 
--11~111~ 

all1~1~1 -1111111111~1111111. 
Onderwerp: RE: Financiële inkijk in firma ATM:  
Heren.  
Nou alvast wat bij elkaar gepuzzeld. Mooie holding structuur.  
Jaarverslag laat wat cijfers zien en een operationele kasstroom van € 24 miljoen lijkt mij we( 
wat financiële ruimte te geven.  
Verder zie je een forse terugloop van thermische reiniging. Ook de inspecties van jullie worden 
genoemd.  
jk heb nog wel wat input nodig voor het keuringsproces van de thermisch gereinigde grond.  
Verder wat plaatjes over de holding structuur. Ze hoeven geen financiële jaarrekening te  
deponeren. Zie link met toelichting onderaan word document.  
2E22~ 
Van: 	 - II T  
Verzonden: donderdag ?3 augustus 7018 16:17  

ILT 

CCMEMERE=1-12.111111~ 
Onderwerp: RE: Financiële inkijk in firma ATM.  
Ha 

van de AW wil ons graag ondersteunen.  
oncree 

• Wat gaat het ATM (per ton) kosten als zij gaan bemonsteren hoe wij dat graag willen.  
@Hoe serieus moeten we dreigementen van ATM nemen dat men failliet gaat als wij ons 

spoor doorzetten.  
ATM komt 03.09. Ik heb gevraagd om voordien 'te leveren'.  
Volgend week zal-  bij één van jullie aankloppen om verder op gang geholpen te  
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Van: 
Aan: 
Cu 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: hercontrole ATM en intrekken LOD 
dinsdag 18 september 2018 08:11:48 

- It Ti 

- 1LT" ; 
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Hoi 

Ik ga er van uit dat we eind oktober toekomen aan besluitvorming over de last van ATM. 
Na het inspectiebezoek tbv last A & monsternameplan beleggen we een overleg; ook over 
de intrekking. 

Goed om tzt het proces te evalueren: 
- bereikte effecten. 
- rolinvulling. 
- etc. 

Groeten. 

Verzonden met BlackBeny Work(www.blackbeny.com) 

Van: 't 	 - ILT" 
Verzonden: 18 se . 2018 7:19 a.m. 
Aan: 	 - ILT" ; 

- ILT" 
Onderwerp: hercontrole ATM en intrekken LOD 

Hoi 
De RvS vraagt, nav onze brief over uitstel indienen verweer ivm informele oplossing, wanneer we tot overeenstemming 
denken te komen. Ik zie mails voorbijkomen waarin de datum van de hercontrole wordt besproken. Zou je mij en 

willen informeren wanneer deze datum is gepland. Dan kunnen we dat met de RvS communiceren. Er daarbij vanuit 
gaande dat we na de hercontrole de LOD in kunnen trekken. 
Groet, 



Van: 

ILT - ILT 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

_JET.; 
RE: vervolgvragen Follow the Money over import van grond 
dinsdag 18 september 2018 07:47:12 
flintwoording vragen Follow the Money. Deal ATM TOOM dnrx 

In dTtlirjévoegde beantwoording wordt gesproken over bovenwettelijke maatregelen en daarbij 
lijkt het ook of de ILT deze zal "regelen'. Dat kan ongewild een verkeerd beeld oproepen denk 
ik. Ik vraag me dus af of het verstandig Is om als ILT nu, via Follow the Money, te 
communiceren dat er boven wettelijke maatregelen nodig zijn om de TGG verantwoord toe te 
passen. Daarmee zegt feitelijk de minister nogal wat. Misschien goed om dit punt nog even 
nader te beschouwen. 
Groet, 

Van: 	 -ILT 
Verzonden: maandag 17 september 2018 12:34 
Aan: 	 - ILT; 	- ILT; 	- ILT 
Onderwerp: FW: vervolgvragen Follow the Money over import van grond 

-ILT 
Verzonden: maandag 17 september 2018 12:27 
Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

CC: 	 -ILT 	 -ILT 
ILT 

Onderwerp: RE: vervolgvragen Follow the Money over import van grond 
Hallo~, 
Bijgaan wm oording van de vragen van Follow the Money (FtM) voor het onderdeel 
dwan sommen ATM / Thermisch gereinigde grond. 
(1$ 	; wil jij nagaan in hoeverre het antwoord past in de lijn die Jan van de Bos graag ziet. 
Me name in de laatste alinea komt de inhoud van het TS aan bod. Weglaten van deze alinea 
richting FtM acht ik niet gewenst omdat we dan het effect dat we hebben gesorteerd middels 
het agenderen van de maatschappelijke problematiek onderbelicht laten. 
Met vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 17 september 2018 09:18 
80111.111~111,11T ~   - ILT 

_-ILT  
111~111=

maimi
-J1-1111~11~~ 

- ILT ~§1.1.~~ 
Onderwerp: RE: vervolgvragen Follow the Money over import van grond 
Hallo.  
Helemaal eens met  

-ILT  



- IIT 

Let wel: we kunnen gebruik maken van de recente input die geleverd is voor de beantwoording 
van vragen uit de Kamer over de onderwerpen verontdieping diepe plassen. thermisch  
gereinigde grond / ATM en import van vervuilde grond, 
Ook goed om te weten:  
Op dit moment voert DGWB naar aanleiding van het TK debat een evaluatie uit op de  
verondieping van diepe plassen en de import van grond. Daarnaast loopt er ook een verkenning 
paar TGG.  
Dit najaar vindt een handhavingsactie plaats (ILT en RWS) waarin een aantal grondimporten  
bemonsterd en geanalyseerd worden om te controleren of de overgebrachte partij uit het 
buitenland overeenkomt met de begeleidende papieren.  
Zoals al aangegeven lever ik in ut voor het onderwerp ATM/thermisch gereinigde grond. Ik wi( 
dit nog kortsluiten met 	 omdat Jan v.d. Bos opmerkingen heeft over een nota  
over de stagnerende a zetmar <t van TGG.  
Met vriendelijke groet.  

Verzonden: zondag 16 september 7018 14:31  

Aan~1111111111=11.11111~~~11111.=11  

-.--111111111•111111111•11 
Onderwerp: RF: vervolgvragen Fnllow the Money over import van grond 
Hoi 
Dan 	voor je mail. De beantwoordingstermijn vind Ik. gelet op de gestelde vragen. veel te krap.  
Ik begrijp deadlines maar als ik deze vragen lees kan Ik daar niet de essentie van spoed uit  
opmaken.  
Ik zou willen vragen deze termijn  1 	wat te verruimen. Ik heb de vraag inmiddels  
doorgezet.  

Yin; 	 - ILT  
Verzonden: vrijdag 14 september 2018 20:48  
Aan: --:11.1111~1111~1~ 

CC: 	 -ILT 	- ILT 
ILT11.111.1.111M 

Onderwerp: FW: vervolgvragen Follow the Monev over import van grond  

Hallo 	-+ 
De eerste groep vragen gaan over import / EVOA. Pakken jullie deze op?  
Ik doe de vragen over ATM. Thermisch gereinigde grond.  

Groeten 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 	 ILT" 

- ILT 



Cc: ' 
ILT" 

Verzonden:  14 sep. 2018 15:52 
Naar: 

	

	 II,T' 
- ILT" 

ILT" 

ILT" 
-ILT"   

Onderwerp• v rvo gvragen Follow the Money over import van grond 

Beste allemaal,  
In augustus hebben we met jullie input vragen beantwoord van Follow the Monev over de 
import van vervuilde grond naar Nederland.  
FtM heeft nu vervolgvragen, met de vraag of we die a.s. dinsdag kunnen beantwoorden.  

Zoals telefonisch besproken, hierbij de wat specifiekere vragen over de import van 
vervuilde grond in Nederland (met als doel het ophogen van dijken, het verontdiepen 
van plassen etc). Het zou fantastisch zijn als ik hierop ten laatste aankomende dinsdag 
antwoord zou hebben. Ik heb ze voor het gemak even onder elkaar op een rijtje gezet: 
Controle partijen vuile grond die geïmporteerd worden vanuit andere Europese landen 
• Hoe worden partijen vuile grond gecontroleerd? Is dat steekproefgewijs of wordt 
iedere partij gecontroleerd? 
• Wordt er reactief of incidenteel (op aangeven van bvb bezorgde burgers) 
gecontroleerd? 
• Hoe wordt een specifieke partij grond gecontroleerd? Wordt daar een chemische 
analyse op toegepast? 
• Wie controleert die grond? Wat voor mensen zijn dat? Zijn het ambtenaren/mensen 
met een chemische achtergrond? 
• Hoe worden certificaten opgesteld, door wie worden ze opgesteld, en hoe worden ze 
gecontroleerd? 
• Hoe kan het dat er af en toe stoffen worden gevonden in partijen grond die er niet in 
hadden mogen zitten, maar wel door de controle zijn gekomen? 
• Hebben jullie het gevoel dat er genoeg capaciteit is binnen ILT om al die grond te 
kunnen controleren? Wat voor effect hebben de bezuinigingen op ILT op de vorm van 
die controles? 
• Hoe vaak is er sinds 1 januari 2015 grond gecontroleerd, opgesplitst per jaar? 
• Hoe vaak is er sinds 1 januari 2015 een strafrechtelijke procedure gestart in verband 
met (te) vuile grond, per jaar opgesplitst? 
• Hoe vaak is er sinds 1 januari 2015 een bestuursrechtelijke procedure gestart in 
verband met (te) vuile grond, per jaar opgesplitst? 
• Bij welke soort overtredingen met vuile grond starten jullie een bestuursrechtelijke 
procedure en bij welke soort een strafrechtelijke? 
• Wanneer certificaten niet kloppen met wat er in de grond zit, is dat dan altijd een 
geval van valsheid in geschrifte? 
Dwangsommen ATM Moerdijk 
• Jullie hebben aan ATM Moerdijk dwangsommen opgelegd in verband met de 
vervuiling van de Westdijk bij Bunschoten, om welke reden werden die dwangsommen 
opgelegd? 
• We zijn nu inmiddels iets meer dan een jaar verder, is er iets veranderd? 
• ATM lijkt het idee te hebben dat ze werden bestraft op iets waar nog geen duidelijke 
afspraken over waren, klopt dat? 
• Warden de dwangsommen doorgezet, of is er een goede reden om ze in te trekken?  

Kunnen jullie antwoorden formuleren?  
Ik vind de deadline op a.s. dinsdag wel krap, gezien de aard van sommige vragen.  
Laten we desnoods dinsdag maar beantwoorden wat we kunnen, en de rest dan later.  
Graa • ullie reactie met riendelf ke • roet 
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Beantwoording vragen Follow the Money 
Deel dwangsommen ATM Moerdijk 

1) Jullie hebben aan ATM Moerdijk dwangsommen opgelegd in verband met de 
vervuiling van de Westdijk bij Bunschoten, om welke reden werden die 
dwangsommen opgelegd? 

Een last onder dwangsom wordt opgelegd wanneer er onvoldoende vertrouwen bestaat dat een 
bedrijf een overtreding ongedaan zal maken. Concreet gaat het bij ATM om de volgende lasten 
welke nog actueel zijn: 
A. ATM dient het toevoegen van het rookgasreinigingsresidu (het waswater van de 

rookgasreiniging) aan het eindproduct van reiniging te beëindigen en dit restproduct 
gescheiden op te vangen en op te slaan. 

B. ATM mag geen productcertificaat voor thermische gereinigde grond (TGG) meer aan een ander 
ter beschikking stellen zolang niet is voldaan aan last A. 

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

2) We zijn nu inmiddels iets meer dan een jaar verder, is er iets veranderd? 

ATM heeft juridische procedures opgestart. Er is bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom 
van 29.08.17. Er is door de ILT 01.06.18 een beschikking op bezwaar aan ATM gezonden. 
Hiertegen is ATM in beroep gegaan bij de Raad van State. 
In de beschikking op bezwaar zijn de lasten A, B en C in stand gelaten en is een nieuwe 
begunstigingstermijn gegeven. Deze is op 29.01.19 gesteld. Dit betekent dat ATM voor die datum 
moet voldoen aan de lasten. 

Medio juni 2018 heeft ATM richting ILT aangegeven te willen voldoen aan de lasten en daarnaast 
aanvullende maatregelen te willen nemen om het vertrouwen van overheden en marktpartijen in 
haar TGG te herstellen. Medio september heeft ATM bij ILT deze maatregelen nader toegelicht. Zie 
verder punt 3 en 4. 

3) ATM lijkt het idee te hebben dat ze werden bestraft op iets waar nog geen duidelijke 
afspraken over waren, klopt dat? 

Wat de ILT betreft kan geen onduidelijkheid bestaan over de overtredingen waarvoor een last 
onder dwangsom is opgelegd. Sinds er medio 2016 / 2017 problemen met TGG zichtbaar werden 
in een dijk bij Bunschoten en Perkpolder, is de ILT tot het inzicht gekomen dat naast de 
maatregelen in de last onder dwangsom, aanvullende, bovenwettelijke, maatregelen nodig zijn om 
deze maatschappelijke problematiek adequaat het hoofd te bieden. Zie verder punt 4. 

4) Worden de dwangsommen doorgezet, of is er een goede reden om ze in te trekken? 

ATM heeft recent te kennen gegeven dat zij op korte termijn haar productieproces van thermisch 
gereinigde grond in overeenstemming wil brengen met de opgelegde last onder dwangsom. Dit 
betekent dat ATM stopt met het toevoegen van waterig rookgasreinigingsresidu aan de thermisch 
gereinigde grond en dat ATM geen thermisch gereinigde grond zal leveren onder certificaat aan 
derden zolang ATM nog waterig rookgasreinigingsresidu heeft toegevoegd aan de thermisch 
gereinigde grond. De overtredingen van artikel 16 en 18 van het Besluit bodemkwaliteit worden 
daarmee opgeheven en daarmee wordt voldaan aan de eerste twee lasten onder dwangsom. Deze 
twee lasten kunnen derhalve nadat ten behoeve van een reallity-check een inspectie is uitgevoerd, 
naar verwachting op korte termijn worden ingetrokken. De eerste twee lasten vormen de kern van 



de last onder dwangsom. Nadat hier aan is voldaan en ATM openheid heeft gegeven over de 
afnemers van geleverde partijen, wordt eveneens overwogen of de derde last kan worden 
inggrokken. 

Wat betreft de aanvullende, bovenwettelijke, maatregelen heeft ATM recent aangekondigd dat zij 
haar TGG welke thans in opslag ligt, wil voorzien van een nieuwe, betrouwbare, milieuhygiënische 
verklaring. Dit houdt in dat deze TGG opnieuw gekeurd moet worden. Tevens dient ten behoeve 
van de lokale bevoegde gezagen voor de toepassing op individuele locaties, geborgd te worden dat 
TGG onder locatiespecifieke omstandigheden milieuhygiënisch verantwoord kan worden toegepast. 
Tenslotte wil de ILT zich er van vergewissen dat het proces van thermisch reinigen van ATM 
dusdanig is ingericht dat nieuw geproduceerd TGG niet opnieuw van onbetrouwbare kwaliteit is. 
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herkomstlocatie datum controle 	welke materiaalstroom 
TGG/TAG/verontreinigde grond? 



opdrachtgever 	 vervoerder toepassingslocatie/reiniger afvalstroomnummer 



ILT 
TWO Omgeving en Bestuur 
Netwerk Leefomgeving en 
Wonen 

Den Haag 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Datum 
4 september 2018 

Kenmerk 
ILT-2018/54865 

Bijlage(n) 
x 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
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Staatssecretaris 

nota ter informatie 
Risico's van stagnerende afzetmarkt Thermisch 
Gereinigde Grond 

Inleiding 
Het vertrouwen in het product Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is ernstig 
geschaad sinds er medio 2016 / 2017 problemen met TGG zichtbaar werden in 
een dijk bij Bunschoten en Perkpolder. Als gevolg daarvan is de afzetmarkt 
gestagneerd. Met deze nota informeer ik u over de huidige situatie en 
bijbehorende risico's. 

Problemen met TGG bij ATM en handhavingstraject ILT 
De ILT heeft vastgesteld dat het proces van thermisch grond reinigen bij ATM 
niet aan de gestelde wet- en regelgeving voldoet, waardoor de kwaliteit van de 
TGG niet gegarandeerd is. Dit betekent dat het certificaat in het kader van get 
Besluit bodemkwaliteit (Bbk) waaronder ATM de TGG levert onbetrouwbaar is. 
Vanuit de ILT loopt er een bestuurlijk handhavingstraject waarbij de ILT drie 
lasten onder dwangsom heeft opgelegd aan ATM. Om de 1.370.000 ton TGG 
die ATM in opslag heeft te kunnen afzetten dient ATM opnieuw vertrouwen van 
de afnemers te krijgen. Hiervoor wordt deze partij voorzien van een nieuwe, 
betrouwbare, milieuhygiënische verklaring. Dit houdt in dat de TGG opnieuw 
gekeurd moet worden. 

Daarnaast voert de ILT gesprekken met ATM over de door te voeren 
maatregelen in hun proces van thermisch reinigen. De ILT zal de maatregelen 
die ATM voorstelt beoordelen. 

Daarnaast voert de ILT een Quick scan uit bij de andere thermische 
grondreinigers om te zien of daar soortgelijke problemen spelen als bij ATM. 
De resultaten hiervan worden in het najaar verwacht. 

Stagnatie afzetmarkt 
RWS (als grootste afnemer van TGG) en het Hoogwaterbeschermings-
programma zijn als reactie op de problemen in de dijk bij Bunschoten en 
Perkpolder, voorlopig gestopt met het toepassen van TGG. Dit is begin juli 
gecommuniceerd naar de Tweede Kamer in de beantwoording van de 
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Kamervragen van lid Dik-Faber over de met vervuild slib versterkte Westdijk 
bij Bunschoten. 

Daarnaast zijn ook de lokale toezichthouders op het Bbk alert op het toepassen 
van TGG. Zo heeft DCMR bekend gemaakt voorlopig geen meldingen meer te 
accepteren waarbij thermisch gereinigde grond op basis van reguliere 
productcertificaten in het kader van het Bbk worden gemeld. Verder bereiden 
de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse omgevingsdiensten op dit 
moment ook een stop voor de toepassing van TGG voor. 

Afgelopen juni ontving de ILT het signaal dat er 200.000 ton TGG op de 
Maasvlakte zou worden toegepast. DCMR heeft deze toepassing geweigerd. 
Ook de toepassing van TGG in 2 geluidswallen in Brabant is door de 
desbetreffende omgevingsdienst geweigerd. 

Voorraad TGG 
In Nederland zijn er vier bedrijven die grond thermisch reinigen en dus TGG 
produceren. De bedrijven ATM en Theo Pouw zijn de twee grootste reinigers in 
deze branche. Beide bedrijven geven aan dat zij hun TGG niet afgezet kunnen 
krijgen door het gebrek aan vertrouwen in de markt. 

ATM heeft momenteel 1.370.000 ton aan TGG opgeslagen. Daarvan ligt 
1.000.000 ton op hun eigen terrein en daarnaast ligt er 200.000 ton bij het 
bedrijf Beelen in Terneuzen en nog 170.000 ton bij Theo Pouw in de 
Eemshaven. Theo Pouw heeft daarnaast ook nog 1.500.000 ton eigen TGG in 
de Eemshaven in opslag liggen. Dit betekent dat er tenminste 2.870.000 ton 
aan TGG in Nederland ligt. 

ATM en Theo Pouw hebben beide geen 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. 

Risico's 
Naar aanleiding van de hierboven beschreven situatie signaleert de ILT de 
volgende 3 risico's: 

1. Vervuilde grond en TAG kunnen niet gereinigd worden en blijven 
liggen, met als gevolg opbulking elders en mogelijk illegale export. 
Bovendien dreigt stagnatie van lopende en geplande bodemsaneringen, 
en daarmee bouwprojecten. 

2. Gezien de stagnatie van de afzetmarkt, de problemen met de kwaliteit 
van TGG en de negatieve prijsstelling (met het afnemen van TGG krijgt 
de afnemer geld toe, omgedraaid moeten de grondreinigers betalen om 
zich te ontdoen), ziet de ILT het risico van onjuiste afvoer of 
toepassing van TGG; 

3. Hoe langer de problemen met het product TGG voortduren, hoe groter 
de financiële gevolgen voor de grondreinigers. In het ergste geval kan 
dit tot faillissement leiden waarbij de overheid opdraait voor het 
oplossen van het probleem rondom de 1.370.000 ton TGG die ligt 
opgeslagen. In eerste instantie is de provincie bevoegd gezag voor de 
thermische grondreinigers, maar het is niet uit te sluiten in het geval 
van een faillissement dat ook de rijksoverheid financieel moet 
bijdragen. 
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Wat doet de ILT? 
De ILT probeert onjuiste afvoer, toepassing of overbrenging naar het 
buitenland te voorkomen. 

De omgevingsdiensten zijn, in opdracht van de provincie of gemeente, 
verantwoordelijk voor het toezicht op de voorraad TGG. De ILT heeft contact 
opgenomen met de omgevingsdiensten, politie (ivm transporten over water) en 
Rijkswaterstaat met de vraag om extra alert te zijn op transporten van TGG en 
(vervuilde) grond. De ILT zal bij eigen toezicht op grensoverschrijdend 
transport van afval alert zijn op TGG en grondtransporten. Daarnaast 
onderzoekt de ILT mogelijkheden om de opslagen te monitoren mbt 
satelietdata of drones. 
Daarnaast brengt de ILT het risico op faillissement in beeld. 
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Toelichting 

Figuur 1: TGG bij ATM, 2018 
	

Figuur 2: TGG bij Theo Pouw Eemshaven, 2018 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: ATM/ILT - overzicht actiepunten n.a.v. call 25/9 
Datum: 	 donderdag 27 september 2018 08:49:00 
Bijlagen: 	 image001jog 

imacie002.ioq 
imaae003.ioq 
image004,ong 
imacie005.joa 
imaae006.ioa 

Hoi., 
Wij snapten dat in eerste instantie ook niet. Zoals ik al eerder heb aangegeven en ook gisteren heb 
gemaild zit daar wellicht een nare strategie achter. Als wij meegaan met het in ere herstellen van het 
(oude) productcertificaat, dan halen wij de basis onder onze LOD's wellicht weg; vanwege de "foute 
reiniging" is immers het oude certificaat per definitie onbetrouwbaar. Het is uiteraard ook veel 
goedkoper voor ATM om het op deze wijze te doen. 
Ben het dus helemaal met jouw opmerkingen eens. 
Groet.  

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 27 september 2018 08:34 
Aan: 	 - ILT ; 	 - ILT 
Onderwerp: FW: ATM/ILT - overzicht actiepunten n.a.v. call 25/9 
Hoi 
Ik snap niet 	de scope van actiepunt 4. Waarom wil ATM het oude certificaat (dat wij 
onbetrouwbaar vinden) in ere herstellen door deze aan te vullen met een partijkeuring op basis van 
10.000 ton. Een nieuwe partijkeuring kan zelfstandig al functioneren als een betrouwbare 
milieuhygienische verklaring. Deze mis van milieuhygienische verklaringen lijkt mij geen goede 
keuze. 
Ik neem verder aan dat jullie het mandaatbesluit opsturen samen met de laatste versie van de brief. 
Mandaatbesluit heb ik gisteren aan 	gemaild. 
Groet, 

Van: 	 @ploum.nl>  
Verzonden: woensdag 26 september 2018 17:29 
Aan: 	 - ILT 	 - ILT 

CC: 	 Prenewi.corn>: 	 Ratm.n1>; 
Orenewi.com>; 	 Rrenewi.com>; 

- ILT 	 - ILT 
Onderwerp: ATM/ILT - overzicht actiepunten n.a.v. call 25/9 
Geachte heren 
Beste 
Dank weer voor het constructieve overleg tijdens de call afgelopen dinsdag. 
Zie hieronder een overzicht van de afspraken die wij maakten. Ook de openstaande actiepunten van 
de voorgaande meeting zijn verwerkt. Eventueel commentaar zien wij graag tegemoet. 

1. ATM levert woensdag of donderdag een overzicht aan van de locatie en de hoeveelheid 
opgeslagen TGG die is gekoeld met waswater en die haar eigendom is (actie ATM). 

2. Aanpassingen aan de conceptbrief (actie ILT): 
a) Opmerking 1 van ATM op de conceptbrief van ILT is akkoord en wordt verwerkt. 
b) ILT voegt een inleiding toe aan de conceptbrief, waarin enige achtergrond wordt geschetst. 

Kern: (i) er is een last onder dwangsom opgelegd; (ii) het besluit is onder de rechter; (iii) 
partijen hebben afspraken gemaakt om buiten twijfel te stellen onder welke voorwaarden 
de last wordt nageleefd. 

c) ILT wijdt een passage aan de toepasbaarheid van de TGG onder punt (iv). Daarbij wordt zo 
veel mogelijk aangesloten bij het tekstvoorstel in de tweede comment van ATM. 

d) Punt (iv) wordt aangepast o.b.v. de input genoemd in punt 1. 
3. ILT circuleert nog één keer een aangepaste brief in de definitieve versie (actie ILT) voor 



goedkeuring door ATM (actie ATM). De definitieve brief wordt deze week aan ATM verstrekt 
(actie ILT). 

4. ATM verstrekt informatie aan ILT rn,b.t. de uitgevoerde partijkeuringen (actie ATM). ILT bekijkt 
de informatie en beziet of het mogelijk is om te bevestigen dat ATM last B niet overtreedt 
wanneer zij de opgeslagen TGG, genoemd in punt (tv) levert onder een productcertificaat op 
grond van de BBL 9335-2 als milieuhygiënisch bewijsmiddel, en daarbij aanvullende informatie 
aanlevert op basis van ,  partijkeuringen per 10.000 ton (actie ILT). Om vertraging te voorkomen 
wordt de brief genoemd in punt 3 uitgestuurd in de afgesproken vorm. De uitkomst van dit 
onderzoek wordt niet afgewacht. 0.b.v. het uitgevoerde onderzoek kan ILT haar verklaring later 
aanvullen. 

5. ILT 	 ) stuurt het mandaatbesluit waaruit de bevoegdheid blijkt van de persoon die 
de brief ondertekent (actie ILT). 

6. ATM heeft inmiddels vergunning gevraagd voor de overeengekomen werkwijze. De inspectie 
van de afgesproken werkwijze vindt plaats zo spoedig mogelijk na de productiestop van ATM 
(12 oktober) door 	 en een vertegenwoordiger van OMWB (actie ILT). 
neemt begin volgend week (na zijn vakantie) contact op met 	 om een afspraak in te 
plannen (actie ATM). 

7. ILT bevestigt bij een positieve uitkomst schriftelijk dat ATM voldoet aan last A en B. Indien 
genoemde bevestiging niet vóór 29 januari 2019 kan worden gegeven, dan treden partijen in 
overleg over een verlenging van de begunstigingstermijn. Indien de bevestiging dat de 
werkwijze van ATM voldoet aan last A en B, kan worden gegeven, dan zal ILT afwegen of de drie 
lasten (A, B en C) kunnen worden ingetrokken. 

8. ILT zal niet aanwezig zijn bij het overleg tussen DCMR, OMWB en ATM. ILT acht het wel mogelijk 
dat zij handhavend optreedt wegens een overtreding van de zorgplicht in het kader van de 
informatieverstrekking aan afnemers. Gelet daarop acht ATM van groot belang dat ILT zich kan 
verenigen met de gemaakte afspraken, om procedures te voorkomen en om het vertrouwen in 
de mogelijkheid tot veilige en rechtmatige toepassing van TGG te herstellen. ATM zal de 
gemaakte afspraken aan ILT voorleggen (actie ATM). ILT zal aangeven of zij op voorhand 
bezwaren heeft tegen de afgesproken werkwijze (actie ILT). Eventuele bovenwettelijke 
afspraken worden gedeeld met de beleidsafdeling van het ministerie t.b.v. het onderzoek naar 
aanpassing van bodemregelgeving (actie ILT). 

9. ATM zal het monsternameplan ten behoeve van de partijkeuringen dat (mede n.a.v. het 
overleg) wordt opgesteld aan ILT aanleveren (actie ATM). 

10. ATM stuurt woensdag of donderdag een overzicht van de afnemers van TGG en de meldingen 
die in dat kader zijn gedaan aan ILT, e.e.a. t.b.v. het onderzoek van ILT naar de locaties waar 
toepassing heeft plaatsgevonden (actie ATM). ILT benadert MvO zelf om te achterhalen waar 
het TGG is toegepast dat aan MvO is geleverd. 

11. ILT heeft een Wob-verzoek ontvangen van Waterschap Vallei en Veluwe tot openbaarmaking 
van documenten m.b.t. ATM. ILT zal, conform de wettelijke procedure, ATM in staat stellen om 
haar zienswijze te geven op de openbaarmaking van de gevraagde documenten. 

12. ATM bevestigt de gemaakte afspraken per mail (hierbij), ILT geeft waar nodig commentaar. 
Met v iendelile ;roet Kind re ards, 
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Van: 	 - II T 

=1~ --21-1; Aan: 	
1' 

 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: Nota stal - informeren over opheffen LOD"s 
Datum: 	donderdag 17 januari 2019 13:13:13 
Bijlagen: 	Nota Opheffen lasten onder dwangsom ATM inzake bestuursrechtelijke handhavino thermisch gereinigde 

grondi.= 
Nota Opheffen lasten onder dwannsnm ATM inzake bestuursrechtelijke handhaving thermisch gereinigde 
gliMSI_VtiChalt1Ina 

Beste collega's, 
Ik heb geprobeerd al het commentaar zo goed mogelijk te verwerken. 
Bijgevoegd de laatste versie van de nota, deze gaat nu de parafenlijn in. 
Mocht er toch nog echt iets aangepast worden, geef dan zsm een seintje! 
Groeten, 11111 



Wig 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

357a 

Staatssecretaris 

nota ter informatie 
Opheffen lasten onder dwangsom ATM inzake 
bestuursrechtelijke handhaving thermisch gereinigde 

Inleiding 
November jl. heb ik u in het kader van de signaalrapportage over thermisch 
gereinigde grond (TGG) geïnformeerd over het bestuurlijk handhavingstraject 
van de ILT bij het bedrijf ATM, zie bijlage. Daarbij zijn drie lasten onder 
dwangsom opgelegd. Omdat ATM inmiddels voldoet aan de lasten zal de ILT 
deze in de week van 21 januari opheffen. Middels deze nota wil ik u hier, ook 
gezien de politieke aandacht voor dit onderwerp, nader over informeren. 

Voortgang bestuurlijk handhavingstraject 
In 2017 heeft de ILT drie lasten onder dwangsom opgelegd bij ATM in het 
onderzoek naar TGG. ATM is een bezwaarprocedure gestart na de instelling van 
de lasten waarna de ILT en ATM in gesprek zijn gegaan om tot een oplossing te 
komen. 
Op dit moment heeft ATM aanpassingen doorgevoerd om aan de lasten te 
voldoen. De ILT zal daarom de lasten de komende week opheffen. 

De lasten van ATM zijn als volgt: 
A. ATM dient voor 29 januari 2019 te stoppen met het toevoegen van 

rookgasreinigingsresidu aan het eindproduct. Dit betekent dat ATM het 
toevoegen van het waswater van de rookgasreiniging aan het eindproduct 
van reiniging te beëindigen en dit restproduct gescheiden op te vangen en 
op te slaan. 

ATM heeft het productieproces naar aanleiding van deze last aangepast. Dit is 
door de ILT tijdens een inspectie vastgesteld. 

B. ATM dient voor 29 januari 2019 (einde begunstigingstermijn) te stoppen 
met het aan een ander ter beschikking stellen van een productcertificaat 
dat gebaseerd is op Beoordelingsrichtlijn 9335 bij het leveren van TGG 
waaraan rookgasreinigingsresidu is toegevoegd, waardoor het resultaat 
volgens de ILT niet langer betrouwbaar is. 

ILT 
TWO Omgeving en Bestuur 
Netwerk Leefomgeving en 
Wonen 

Den Haag 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

WIL 
M 	@ILenT.n1 

Datum 
14 januari 2019 

Kenmerk 
ILT-2019/2053 

Bijlage(n) 
1 
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Nu de overtreding ten aanzien van het reinigingsproces is opgeheven (zie last 
A) kan formeel juridisch niet langer worden gesproken van een onbetrouwbaar 
beeld van de eigenschappen van op dit moment door ATM geproduceerd TGG. 
Deze last dient daarom te worden opgeheven. 

C. ATM dient de afnemer te informeren over de onbetrouwbaarheid van de 
sinds 2011 geleverde productcertificaten bij partijen TGG waarbij het 
rookgasreinigingsresidu is toegevoegd aan het eindproduct van de 
reiniging. Dit geldt voor de afgegeven certificaten en grondbewijzen vanaf 
het moment in 2011, waarbij ATM het rookgasreinigingsresidu (waswater 
van de rookgasreiniging) is gaan toevoegen aan het eindproduct van 
reiniging. 

Gelet op het feit dat inmiddels op de markt voor de handel in partijen grond, 
het algemeen bekend is dat er problemen kunnen rijzen bij de toepassing van 
thermisch gereinigde grond, ligt het niet meer in de rede dat, nu reeds aan de 
lasten A en B is voldaan, last C van kracht blijft. 

Strafrechtelijk handhavingstraject 
Op dinsdag 8 januari jl. is onder het gezag van het Openbaar Ministerie door 
de opsporingsdienst van de ILT (ILT/IOD) en de politie een zoeking gedaan bij 
ATM in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat loopt rondom thermisch 
gereinigde grond van ATM. ATM heeft dit nieuws zelf, via de website 
afvalonline, naar buiten gebracht, zie het bericht in de toelichting van de nota. 

Het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk onderzoek naar ATM zijn strikt 
gescheiden. De informatie die in het strafrecht door de ILT/IOD is verkregen is 
zonder toestemming van Officier van Justitie niet beschikbaar voor het 
bestuursrechtelijke traject. 
Wel kan het opheffen van de lasten onder dwangsom, terwijl er recent een 
inval bij het bedrijf is geweest, vragen oproepen in de buitenwereld. 

Het bestuursrechtelijke handhavingstraject is erop gericht om overtredingen in 
de toekomst te voorkomen, het strafrechtelijke traject is gericht op straffen 
van fouten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dit zal bij eventuele 
vragen van de buitenwereld gecommuniceerd worden door de ILT. De 
communicatie over het strafrechtelijk onderzoek berust bij het OM. 

Vervolg 

Gezien de gemeten waarden bij een aantal dijklichamen waar TGG van ATM in 
is toegepast, is er echter bij de markt en de lokale bevoegde gezagen nog geen 
vertrouwen in TGG van met name ATM. Met het niet langer terugbrengen van 
rookgasreinigingsresidu is slechts een deel van de problemen opgelost (zie ook 
de verkenning van DGWB). 
Omdat een aantal van de emissieproblemen niet binnen afzienbare termijn via 
de formeel juridische weg kan worden opgelost, heeft de ILT er voor gekozen 
zowel ATM als Pouw, de andere thermisch grondreiniger met een TGG-
afzetprobleem, ertoe te bewegen hun keuring van oud en nieuw geproduceerd 
TGG uit te voeren op basis van een breder pakket aan stoffen dan formeel 
afdwingbaar is. Hiertoe heeft de DCMR, als bevoegd gezag voor toepassingen 
van TGG, afgestemd met ILT en andere omgevingsdiensten een 
"Onderzoeksrichtlijn thermisch gereinigde grond TGG-ATM in het kader van de 
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zorgplicht" opgesteld. ATM en Pouw zijn bereid om in lijn hiermee te werken. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking van de uitvoering 
van de richtlijn. 
TGG dat op basis van deze richtlijn gekeurd is, en dat voldoet aan de daarin 
opgenomen criteria, kan met een milieuhygiënische verklaring op de markt kan 
worden gebracht. 

De ILT zal er met haar handhavingspartners op blijven toezien dat er geen TGG 
van onbekende of slechte kwaliteit uit deze voorraad zal worden toegepast, de 
omgevingsdiensten zijn al in het kader van de signaalrapportage TGG die in 
november door u naar de Tweede Kamer is gestuurd, gevraagd alert te zijn 
rondom bijzondere verplaatsingen of toepassingen van grond ten behoeve van 
thermische reiniging of TGG zelf. De ILT streeft er bovendien naar om voor 
nieuw, onder productcertificaat, geproduceerd TGG op termijn te kunnen 
volstaan met regulier toezicht dat afgestemd met de betrokken 
Omgevingsdiensten wordt uitgevoerd. 

Indien de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven, zal ik u nader informeren. 
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Toelichting 

www.afvalonline.n1 
9 januari 2019 

Autoriteiten onderzoeken ATM Moerdijk 

De vestiging van ATM in Moerdijk heeft bezoek gekregen van de autoriteiten, als 
onderdeel van een onderzoek van het OM naar het gebruik van de thermisch gereinigde 
grond van het bedrijf 

Dat heeft moederbedrijf Renewi bekend gemaakt. Het bedrijf geeft aan alle vertrouwen te hebben 

dat het alle vervuilde grond correct behandeld heeft en voldoet aan de milieuvergunningen. Renewi 

zal naar eigen zeggen samenwerken met de autoriteiten om zowel een tijdelijke oplossing te vinden 

als nieuwe producten te ontwikkelen, waarmee ATM weer grond kan verschepen. 

De grondreinigingsactiviteiten van ATM hebben al sinds 2017 te lijden onder beperkte 

afzetmogelijkheden. Daardoor zijn de activiteiten sterk gereduceerd, wat ook zijn weerslag heeft op' 

de beurswaarde van Renewi. Vorige maand meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport 

(ILT) nog dat de afzetmarkt voor thermisch gereinigde grond nagenoeg or) slot zit, na incidenten 

met grond die na toepassing heeft geleid tot verontreiniging van het milieu. Ook grond van ATM 

heeft tot een dergelijk incident geleid, bij de Westdijk in Bunschoten. 
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Van: 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 ILT; 

Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: Spoed FW: Besluit opheffing lasten onder dwangsom ATM 
Datum: 	maandag 28 januari 201909:08:59 
Bijlagen: 	 ggq1j.. gg 

imagenajpg 
~3.,Jfifi 
image8D4.pri9 
~lert~ 
image006.1po  
B&W 2018.01.18 - 505 240119. re  

Hoi 
Zie mijn wijzigingen in het bijgevoegde bestand. Ik ben om 9.30 op de GvRW. Ik zoek je dan wel 
even op om eea te bespreken. 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: zaterdag 26 januari 2019 17:29 
Aan: 

	

	 - ILT; 	 - ILT; 	 ILT; 
- ILT 

CC: 	 - ILT 

Onderwerp: Spoed FW: Besluit opheffing lasten onder dwangsom ATM 
Hallo, 
De reactie van 	op het concept-opheffingsbesluit ATM is binnen. Met één aspect heb ik 
problemen. 
Ik ben benieuwd naar jullie reactie. 

c
i

ii 

 I.v.m. het aflo en van de begunstigingstermijn op dinsda vraagt hij om telefonisch overleg op 
maandag. @ 	; wil jij dit doen bij afwezigheid van 	? 
Laten we in e oop van de ochtend via mail / telefoon a s emmen. 
Ik heb een aantal tekstuele aanpassingen voorgesteld, graag hier je reactie op. Hier onder een 
nadere toelichting op mijn reactie. 
Jrzlig

im
litin. 

benadrukt het onderscheid tussen TGG geproduceerd vóór en ná de aanpassing van het 
rieffleffoces. Dit onderscheid is echter alleen relevant in juridische zin, niet voor het streven om 
ook praktisch gezien betrouwbaar TGG op de markt te brengen. Sterker nog; een aantal van de thans 
onderkende problemen rond kritische stoffen hebben geen of weinig relatie met het al dan niet 
toevoegen van rookgasreingingsresidu door ATM (= last A). 
Juridisch wordt met het besluit tot opheffing gemarkeerd dat op de datum van het besluit niet langer 
een sprake is van een art. 18 overtreding zoals genoemd onder last A. Formeel gezien zal vanaf de 
datum van het besluit weer kunnen worden gesproken van een betrouwbaar tot stand gekomen 
productcertificaat. 
Aangezien de oorzaak van de onbetrouwbaarheid van reeds geproduceerd TGG breder is dan de 
kwestie van het retourneren van rookgasreinigingsresidu, wordt in overleg met betrokken partijen 
bepaald op welke wijze de betrouwbaarheid van uit te leveren TGG dient te worden vastgesteld. 
Hiertoe is de "Onderzoeksopzet bepaling minimale onderzoeksinspanning thermisch gereinigde grond 
in het kader van de zorgplicht" door de DCMR aan ATM verstrekt. 
In eerste instantie worden partijkeuringen 20 partijen van de 'oude' voorraad en 10 partijen van de 
nieuwe voorraad (zonder rookgasreinigingsresidu) uitgevoerd. Uiteindelijk zal vanaf een nader te 
bepalen datum nieuw te produceren TGG onder het bestaande productcertificaat kunnen worden 
uitgeleverd. 
Het opheffen van last B is in het besluit gekoppeld aan het overleg met o.m. ATM. Dat Is nog steeds 
een juiste keuze. Het overleg met ATM gaat echter over het wegnemen van de praktisch 
maatschappelijke bezwaren tegen geproduceerd TGG. 	koppelt in zijn tekstaanpassing op 
het concept-besluit hier echter het moment aan dat nie anger rookgasreinigingsresidu wordt 
teruggevoerd. Die twee zaken wil ik uit elkaar houden. 
De lijn van 	volgend zou de datum van het opheffingsbesluit gelijk worden gesteld aan dat 
datum dat weer spra e is van een betrouwbaar productcertificaat van TGG van ATM. Formeel 
juridisch mag dit wellicht zo zijn. Van een conclusie dat dit daadwerkelijk ook zo is moeten we als ILT 
ver van blijven. Dit kan pas worden vastgesteld op grond van de resultaten van de partijkeuringen 
die uitgaande de opzet van de DCMR nog moeten worden uitgevoerd. 
Zie mijn bijgevoegd voorstel voor aanpassingen. 
Tenslotte 

voegt enkele `exoneratieclausules' aan de tekst toe. ® 	; willen jullie nagaan 
o 	a oet aan ons belang? 
Met vriendelijke groet, 



Van: 	 @ploum.nI> 
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 18:50 
Aan: 	 - ILT 	 -1LT 

CC: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Besluit opheffing lasten onder dwangsom ATM 
Geachte 
Dank voor het conceptbesluit. Zie bijgaand het besluit met een aantal aanpassingen die ATM van 
belang acht om het beroep te kunnen intrekken. 
Gelet op het feit dat de begunstigingstermijn dinsdag verloopt zie ik uw reactie graag maandag 
tegemoet. Wellicht is het snelst en eenvoudigst om maandag telefonisch te overleggen indien u nog 
op- of aanmerkingen heeft. Ik ben maandag telefonisch goed bereikbaar. 
Prettig weekend voor nu. 
Met vriendeliike moet / Kind reuards 

From: 	 - ILT 
Sent: donderdag 24 januari 2019 13:50 
To: 	 Pploum.nl> 
Cc: 	 - ILT Pilent.nl> 
Subject: FW: Besluit opheffing lasten onder dwangsom ATM 
Geachte 
Omdat ik morgen en komende week afwezig ben, verzoek ik u uw reactie op het concept besluit 
waarin de aan ATM opgelegde lasten onder dwangsom worden opgeheven, aan mijn collegae 

(zie cc) kenbaar te maken. 
vas edankt hiervoor. 

Met vrienden le roet 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 16:09 
Aan: 	@ploum.nl 



CC: 	 Pilent.rd; 	 - ILT 
Onderwerp: Besluit opheffing lasten onder dwangsom ATM 
Geachte 
Zoals afgespro en, reft u bijgevoegd aan het besluit waarin de eerder aan ATM opgelegde lasten 
onder dwangsom worden o eheven. 
Omdat mijn collega - 	 - afwezig is, stuur ik u dit e-mailbericht. Ik verzoek u om 
komende week uw reactie op ijgevoeg esluit aan mij toe te zenden. 
Alvast dank voor de moeite. 
Met orleinrIptiltep oremnt 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten_ 
This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or ir ibis message was sent to you by 
mistake, you are reguested to inforrn the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resuiting 
trom the risks Inherent in the electronic transmission of messages. 

Deze e-maa bevat vertrouwelijke Informatie en mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of andere personen binnen de 
organisatie van de geadresseerde die bevoegd zijn om kennis te nemen van de intorma ie die deze e-mail bevat Op alle diensten die 
Ploum verricht, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van 
aansprakelijkheid.Voor een goede dienstverlening verwerkt Ploum (soms) persoongegevens. Dat gebeurt altijd in overeenstemming met de 
wet en ons privacybeleld. Zowel de algemene voorwaarden als het privacybeleid kunt u raadplegen, uitprinten en downloaden via onze 
website www Oman rit. Ploum is In het Handelsregister ingeschreven onder nummer 24466720 
This e-mail contains privileged information and may be used only by the addressee or other persons within the addressee's organizatIon 
authorized to access the Information contained heretn. Our genera( terras and condilions apply to all seri/lees performed by Mom. The 
genera) tenns and condilions contain a Iirnitation of leibility. In order to carry out our activities property, it. is (some [mes) necessary to 
process your personal data. We always act in accordance with the applicable laws and regulatrons and with our interaal privacy policy. Our 
genera! ternts and condilions and our privacy policy can be accessed, printed and downloaded via our website www.ploum.nl. Ploum is 
registered in the Trade Register under number 24466720. 
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> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

ILT 
Milieu 

AANTEKENEN 	 Bodem 

Ploum 
	 Postbus 16191 

T.a.v. 
	 2500 BD Den Haag 

Postbus 711 
3000 AS ROTTERDAM 

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

Datum 	18 januari 2019 
Betreft 	Opheffen last onder dwangsom 

Geachte 

Bij besluit van 12 februari 2018 met kenmerk 138503 heb ik de eerder opgelegde 
lasten onder dwangsom uit het besluit van 29 augustus 2017 met kenmerk 138503 
- en de daarbij horende besluiten van 4 september 2017 en 17 oktober 2017 die de 
begunstigingstermijnen van de opgelegde lasten uit het eerstgenoemde besluit 
hebben gewijzigd - herzien. In het besluit van 12 februari 2018 heb ik besloten: 

de last zoals genoemd onder 1 in het besluit van 29 augustus 2017 geheel in te 
trekken; 
de last zoals genoemd onder 2 in het besluit van 29 augustus 2017 te wijzigen 
door het onderdeel over het terugvoeren van het stof (uit de naverbrander) in 
te trekken; 
de last zoals genoemd onder 3 in het besluit van 29 augustus 2017 te wijzigen 
en 
de begunstigingstermijn van de last genoemd onder 4 in het besluit van 
29 augustus 2017 te verlengen. 

In uw bezwaarschrift tegen bovengenoemde besluiten heeft u zich bij brief van 
12 oktober 2017 gemotiveerd op het standpunt gesteld dat uw cliënt de artikelen 16 
en 18 van het Bbk niet heeft overtreden. Volgens u zijn de lasten onder dwangsom 
ten onrechte opgelegd. 

Bij besluit van 1 juni 2018 is uw bezwaar ongegrond verklaard en zijn de besluiten 
gedateerd op 29 augustus 2017, 4 september 2017, 17 oktober 2017 en 
12 februari 2018 in stand gelaten met daarbij de wijziging dat de 
begunstigingstermijn van de lasten A en B uit het besluit van 12 februari 2018 met 
5 maanden wordt verlengd tot 29 januari 2019. 

U bent tegen het besluit op bezwaar van 1 juni 2018 in beroep gegaan bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaak nummer 
201805621/1/A1). In deze zaak is nog geen uitspraak gedaan. 

Ons kenmerk 
138503 

Afschrift aan 
Waterschap Vallei en Veluwe 
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Thans zijn de volgende lasten van kracht. 

A. ATM dient te stoppen met het toevoegen van rookgasreinigingsresidu aan het  
eindproduct.  

De last houdt in dat ATM, voor 29 januari 2019, de overtreding van artikel 18 
van het Besluit bodemkwaliteit (handelen conform het protocol), in samenhang 
gelezen met paragraaf 6.8.1 van het SIKB protocol 7510, dient te beëindigen 
door het toevoegen van het rookgasreinigingsresidu (het waswater van de 
rookgasreiniging) aan het eindproduct van reiniging te beëindigen en dit 
restproduct gescheiden op te vangen en op te slaan. 

ILT 
Milieu 
Bodem 

Datum 
18 januari 2019 

B. ATM dient te stoppen met het aan een ander ter beschikking stellen van een  
productcertificaat dat is gebaseerd op Beoordelingsrichtlijn 9335 bil het leveren  
van thermisch gereinigde grond waaraan rookgasreinigingsresidu is toegevoegd.  

Als gevolg van de artikel 18 Bbk overtredingen geeft het afgegeven wettelijke 
bewijsmiddel, zijnde het productcertificaat op grond van de BRL 9335, geen 
betrouwbaar beeld van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenstelling 
van het eindproduct. 
Daarom is de last opgelegd die inhoudt 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 (naleving 
artikel 16 Bbk). Aan deze last is een begunstigingstermijn verbonden van 1 jaar. 
De begunstigingstermijn is ingegaan op 29 augustus 2017 en met 5 maanden 
verlengd tot 29 januari 2019. 

C. ATM dient de afnemer te informeren over de onbetrouwbaarheid van de sinds  
2011 geleverde productcertificaten bil partijen thermisch gereinigde grond  
waarbij het rookgasreinigingsresidu is toegevoegd aan het eindproduct van de 
reiniging.  

Deze last houdt in dat ATM artikel 16 naleeft en de reeds afgegeven 
onbetrouwbare wettelijke bewijsmiddelen, zijnde de aan derden afgegeven 
productcertificaten en grondbewijzen, dient te herroepen door de afnemer(s) 
waaraan deze certificaten en grondbewijzen zijn verstrekt over de 
onbetrouwbaarheid te informeren. Meer specifiek geldt dit voor de afgegeven 
certificaten en grondbewijzen vanaf het moment in 2011, waarbij ATM het 
rookgasreinigingsresidu (waswater van de rookgasreiniging) is gaan 
toevoegen aan het eindproduct van reiniging. 

Uw cliënt dient volgens de nu van kracht zijnde besluiten te voldoen aan de drie 
lasten die hierboven staan opgenoemd onder A, B en C. 

Reeds in de bezwaarprocedure ben ik met u in gesprek gegaan om te komen tot een 
oplossing. Deze gesprekken hebben er inmiddels toe geleid dat uw cliënt het 
productieproces heeft aangepast en voldoet aan voornoemde lasten. 

Daarbij merk ik volledigheidshalve op dat ATM in de gesprekken om te komen tot 
een oplossing steeds heeft benadrukt dat het treffen van de inmiddels getroffen 
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maatregelen zijn uitgevoerd ter optimalisatie van het reinigingsproces en derhalve ILT 
niet mogen worden uitgelegd als een erkenning dat ATM in het verleden niet heeft Milieu 

voldaan aan haar wettelijke verplichtingen. ATM heeft tijdens de gesprekken telkens Bodem  
aangegeven dat zij betwist dat zij enige overtreding heeft begaan. 	 Datum 

18 januari 2019 

Ik heb dienaangaande het volgende geconstateerd met betrekking tot de lasten 
onder dwangsom A, B en C. 

Last A 

De aanpassing van het productieproces van ATM is gecontroleerd door twee 
inspecteurs van de ILT. Uit deze controle is gebleken dat ATM met de aanpassing 
van haar productieproces geen waswater van de rookgasreiniging meer toevoegt aan 
het eindproduct van de reiniging. Hiermee heeft uw cliënt voldaan aan last A. 

Last B 

Over de betrouwbaarheid van het huidige productcertificaat is besproken 
dat aanvullende maatregelen nodig zijn 
m tot maatschappelijk gedragen vertrouwen in reeds geproduceerd en nog 
te produceren TGG te komen. Hiertoe is de "Onderzoeksopzet bepaling 
minimale onderzoeksinspanning thermisch gereinigde grond in het kader 
van de zorgplicht" door de DCMR aan ATM verstrekt 
In dit kader ben ik , in afstemming met de lokaal bevoegde gezagen, met u in 
overleg over de wijze w 

aarop de reeds geproduceerde thermisch gereinigde grond en de toekomstig te 
produceren TGG 

met een milieuhygiënische verklaring op de markt kan worden gebracht. 

ATM heeft in de gesprekken over deze last telkens aangegeven at zij van mening is 
dat het productcertificaat niet onbetrouwbaar is geworden door de toevoeging van 
het waswater uit de rookgasreiniging 

, en dat derhalve in haar ogen de reeds geproduceerde thermisch gereinigde grond 
strikt genomen ook onder productcertificaat had kunnen worden uitgeleverd. 

Ik heb er thans, gezien het verloop van de gesprekken, vertrouwen in dat de TGG 
met een adequate milieuhygienische verklaring op de markt zal worden gebracht en 
zal hier toezicht op blijven houden Thans wordt, materieel gezien, tegemoet 
gekomen aan de inhoud van last B en is het niet langer passend dat uw cliënt een 
last onder dwangsom is opgelegd. 

Last C 
Ik heb bij de beantwoording op 3 juli 2018 van vragen van de Tweede Kamer' 
toegezegd dat ik op basis van de beschikbare meldinformatie een overzicht maak 
van de locaties waar thermisch gereinigde grond afkomstig van ATM is toegepast. 
Hiertoe heeft uw cliënt ook, desgevraagd, informatie aangeleverd bij mijn dienst. 

1 Beantwoording vragen van lid Dik-Faber over de met vervuild slib versterkte Westdijk bij 
Bunschoten, Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 2669 
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Daarnaast heb ik aan de Tweede Kamer nog andere toezeggingen gedaan over 	ILT 
thermisch gereinigde grond. 2 	 Milieu 

Bodem 
Gelet hierop en op het feit dat inmiddels op de markt voor de handel in partijen 
grond, het algemeen bekend is dat er problemen kunnen rijzen bij de toepassing vanoatum 
thermisch gereinigde grond, ligt het niet meer in de rede dat, nu reeds aan de lasten 18 januari 2019 

A en B is voldaan, last C uit het besluit van 1 juni 2018 van kracht blijft. 

Besluit  

Op grond van de onderlinge gesprekken tussen bevoegde afgevaardigden van mijn 
dienst en de onderneming van uw cliënt en gelet op de in deze gevolgde informele 
procedure en het daarmee naar beider tevredenheid gezamenlijke behaalde 
resultaat, is het niet langer noodzakelijk dat de hiervoor beschreven lasten onder 
dwangsom van kracht zijn. 

Op grond van voorgaande overwegingen, besluit ik tot intrekking van het primaire 
besluit van 12 februari 2018 en het besluit op bezwaar van 1 juni 2018 met kenmerk 
138503 houdende drie lasten onder dwangsom. De lasten zoals hiervoor beschreven 
onder A. B. en C. zijn met ingang van de datum van dit besluit niet langer van 
kracht. 

Nieuw geproduceerde thermisch gereinigde grond 

Ik stel mii op het standpunt dat nieuw geproduceerde thermisch gereinigde grond  
onder voorwaarden onder het thans geldende productcertificaat kan worden  
uitgeleverd nadat de keuringen zoals beschreven in de door de voornoemde door de  
DCMR verstrekte onderzoeksopzet tot een wederzijds bevredigend resultaat hebben  
geleid.  

. Het is derhalve niet nodig om een nieuw productcertificaat aan te vragen. De  
nadere voorwaarden voor levering onder productcertificaat worden uitgewerkt in het 
voornoemde overleg.  

Beroepsprocedure  

Ik heb met uw cliënt besproken of de lopende beroepsprocedure als gevolg van deze 
intrekking kan worden beëindigd. Ik heb in dat kader bevestigd dat door intrekking 
van dit besluit en intrekking van het beroep geen (rechterlijke) uitspraak meer is of 
wordt gedaan over de vraag of en zo ja in hoeverre de eerder aangezegde 
overtreding rechtens is begaan. Het is mijn bedoeling dat door deze intrekking geen 
argumenten kunnen worden ontleend of werking kan worden toegekend aan het 
primaire besluit en het besluit op bezwaar in eventuele nieuwe procedures van de 
ILT d ie (mede) betrekking hebben op de naleving van wet- en regelgeving door 
ATM. Uiteraard blijven ATM en ik vrij om in andere procedures elk door ons gewenst 
standpunt in te nemen. ATM heeft aangegeven dat de lopende procedure onder deze 
omstandigheden kan worden beëindigd. 

2 Brieven van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, gedateerd op 11 december 2018, 27 625, 
nummer 456 en 30 015, nummer 56. 
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ILT 
Milieu 
Bodem 

Hoogachtend, 	 Datum 
18 januari 2019 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

Direct beroep 

Nu u beroep heeft ingesteld tegen het besluit op bezwaar van 1 juni 2018 en mijn 
besluit van heden o.a. een intrekking is van het besluit van 1 juni 2018, heeft uw 
beroep gezien artikel 6:19, eerste en derde lid van de Algemene wet bestuursrecht 
van rechtswege mede betrekking op dit besluit tot dit besluit tot intrekking. Ik sluit 
niet uit dat u daar belang bij heeft en op grond van artikel 6:19, derde lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht stel ik het nieuwe besluit onverwijld ter beschikking aan 
de Afdeling bestuursrechtspraak alwaar uw beroep aanhangig is onder nummer 
201805621/1/A1. 

Met andere woorden: op grond van voornoemde twee bepalingen wordt het reeds 
aanhangige beroep geacht mede te zijn gericht tegen dit nieuwe besluit én ik stel dit 
nieuwe besluit onverwijld ter beschikking aan de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. 

Indien u bezwaar wenst te maken, kunt u dit doen middels indiening van 
aanvullende gronden bij uw beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak o.v.v. het u 
bekende zaaksnummer 201805621/1/A1. 

Uw bezwaar moet minimaal bevatten: 
• uw naam en adres indiener 
• dagtekening 
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
• gronden van het bezwaar 
• uw handtekening 
Het bezwaar kan onder vermelding van 'aanvullend beroep' en het kenmerk van 
deze brief gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 
2500 EA 's-Gravenhage o.v.v. het u bekende zaaksnummer 201805621/1/A1. 

Voorlopige voorziening 
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Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de Voorzitter van de Afdeling 	IET 
bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige 	Milieu 

voorziening te treffen. 	 Bodem 

Datum 

Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl. 
	18 januari 2019 

Afschrift 

Een afschrift van dit besluit is, gelet op het verzoek zich als derde belanghebbende 
te voegen in de bezwaarprocedure, ook ter informatie verzonden aan 
waterschap Vallei en Veluwe. 
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360 

Van: 	 -111 
Aan: 	 .  
Cc: 

Onderwerp: 	RE: landelijk overzicht opgeslagen TGG 
Datum: 	woensdag 28 augustus 2019 16:41:47 

Hallo 
Hierop 	opsomming van de huidige TGG voorraden in Nederland. 
De TGG van ATM is verdeeld over meerdere locaties. De TGG van Pouw ligt op de locatie 
Eemshaven. 
Conclusie: Pouw en ATM hebben een vergelijkbare hoeveelheid TGG in eigendom (circa 1450 
kton/bedrijf). 

ATM (bron: opgave ATM) 
330 Moerdijk Oud (ATM terrein Moerdijk) 
162 OVET-1 te Vlissingen (afkomstig van vm TOP locatie MvO Moerdijk) 
295 OVET-2 te Vlissingen (afkomstig van ATM terrein Moerdijk) 
207 Eemshaven (gehuurd terrein bij Pouw) 

994 Kton totaal oude voorraad 

335 Moerdijk Nieuw (ATM Terrein) peildatum 31-01-2019 
109 Geschatte toename per eind juli (25 t/h x 24 uur/dag x 7dgn/w x 26 weken) 

444 Kton totaal Nieuwe voorraad 

1.438 Kton TOTAAL TGG ATM 

Theo Pouw (bron: opgave Pouw) 
1.450 Kton eigendom Pouw 

(+ 207 Kton eigendom ATM, zie boven) 

TAUW rapport: Is opgesteld in opdracht aan RWS en betreft een inventarisatie van de vóór 
het moratorium gerealiseerde RWS-werken waarin TGG van Pouw en ATM is toegepast (circa 50 
stuks). 
Op basis van risico-indicatoren op het ontstaan van milieuschade heeft TAUW ook een rangorde 
aangebracht en daaruit worden enkele locaties geselecteerd waarvan de uitloging zal worden 
gemonitord. 

Groeten, 

Van: 	 @ilent.nl> 
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 13:58 
Aan: 	 @ilent.nl> 
CC: 

@ilent.nl> 
Onderwerp: RE: landelijk overzicht opgeslagen TGG 

Wil je de bekende informatie van alle opgeslagen TGG delen? 
Hebben Pouw en ATM buiten hun eigen terreinen ook nog elders TGG opgeslagen? 
Wat is de TAUW inventarisatie, in wiens opdracht wiordt dat uitgevoerd. 

Volgens mij is het nuttig dat we als ILT een totaal overzicht krijgen van alle In Nederland 
gereinigde en opgeslagen grond en de tijden van opslag. Is TAUW daar mee bezig? 
Dit is m.i. relevant voor nieuwe aanvragen van invoervergunningen EVOA. 

Met vriendelijke groet, 



	

Van: 	- ILT 
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 15:41 

	

Aan: 	 Oilentml> 
CC: 

Oilent.nl> 
Onderwerp: RE: landelijk overzicht opgeslagen TGG 

Ha HE, 
..`kies hebben een goed beeld van de huidige TGG opslag van ATM en Pauw. 

	

- 	Het LMA heeft een overzicht gemaakt van de TGG 	stromen afkomstig van ATM. Het Is de 
bedoeling dat via een zgn Community of Practice wordt gecommuniceerd met de 
betreffende OD's. RWS is daarbij betrokken vanuit de TAUW inventarisatie. 

- Er is geen beeld van locaties en opgeslagen hoeveelheden overige gereinigde grond 
(extractief, biologisch). Mogelijk dat LMA zoiets kan maken. 

Groeten, 

	

Van: 	 ent.ni> 
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 15:03 

	

Aan: 	 Oilentril> 
CC: 

Rilent,nl> 
Onderwerp: landelijk overzicht opgeslagen TGG 

W hebben we een landelijk beeld van de locaties opgeslagen gereinigde grond, waaronder 
, met hoeveelheden per locatie? 

I

mimisi

et vriendelijke groet, 

1111111"1" 



361 

- t1T 
FVV: HPE Records Manager DOCUMENT (ILT) : ILT-2019/50868 : 01 Nota Stas - Negatieve EVOA 
beschikking ter voorkoming van verder oplopen voorraden thermisch gereinigde grond 
vrijdag 4 oktober 2019 08:56:32 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 

Datum: 

Hoi collega's, 

Zie onderstaande reactie richting 	ter kennisname. Hier komt zeker nog een vervolg op 
want ik verwacht niet dat Theo Pouw e hier bij zal laten zitten. 

Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 19:53 
Aan: 

ILT 
CC: 	- ILT 
Onderwerp: RE: HPE Records Manager DOCUMENT (ILT) : ILT-2019/50868: 01 Nota Stas -
Negatieve EVOA beschikking ter voorkoming van verder oplopen voorraden thermisch 
gereinigde grond 

Ok helder, Dankjewel 
Grt, 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van:  girniffam  - ILT" 
Verzonden: 3 o . 2019 17:03 
Naar: 

Cc: ' 	 ILT" 
Onderwerp: RE: HPE Recor s Manager DOCUME (ILT) : ILT-2019/50868: 01 Nota 
Stas - Negatieve EVOA beschikking ter voorkoming van verder oplopen voorraden 
thermisch gereinigde grond 

is alle hectiek nog gene tijd gehad om te reageren, bij deze; 
de kern is dat: 
* bij een beschikking EVOA binnen 1 jaar de definitieve toepassing moet zijn gerealiseerd; 
* de huidige situatie laat zien dat sinds 2016 er geen definitieve verwerking meer plaatsvindt, thermische 
reinigen is slechts een tussenstap; 
* ook na het zeven er op dit ogenblik geen harde garanties zijn gegeven, dat er richt is definitieve verwerking, 
zoals.' terecht concludeert; 
* Pouw wel veel vertelt maar op dit ogenblik slechts 1 van de 22 aanvragen voor thermische reiniging formeel 
heeft ingetrokken, totale aanvraag omhelst ca. 0,9 min ton; 
* We zowel aan Pouw als aan GS hebben aangegeven dat nieuwe aanvragen slechts mogelijk zijn als de 
bestaande voorraad gereinigde grond afneemt. 
* we als ILT niet verder willen meewerken aan toename van opgeslagen gereinigde grond, zowel voor TGG als 
de gezeefde fracties verwacht ODG geen directe gegarandeerde afzet. 

In de verwachting dat dit een brisante situatie is, hebben we dit voornemen in de nota aan Stas aangegeven, nota 
ligt nu voor akkoord bij de ig. 



----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: 	 -1LT 
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 16:36 
Aan: 

CC: 	 ILT 
Onderwerp: RE: HPE Records Manager DOCUMENT (ILT) : ILT-2019/50868 : 01 Nota Stas - Negatieve 
EVOA beschikking ter voorkoming van verder oplopen voorraden thermisch gereinigde grond 

Hoi 

Details over de kwaliteit moeten wellicht niet naar de stas nee, maar als de punten van.'" maken dat je 
uiteindelijk anders beslist, is het een ander veiliaal.liNheeft van." nog geen inhoudelijke reactie en 
daarmee leeft bij ons de vraag of deze punten wel expliciet in de afweging negatief te beschikken zijn 
betrokken. Wellicht leidt dat nl. tot een andere conclusie (wel afzet mogelijk) en dan zou je nat gaan voor de 
rechter. Wat kan, maar dan is het een bewuste keuze. 

Dus (, zou jij nog even jullie EVOA-reactie op de punten val. willen geven? 

Dank, groet, 

----Oorspronkelijk bericht-- 
Van: 	 ILT 11111~11> 
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 09:50 
Aan: 

ILT 

CC: 	 ILT 
Onderwerp: HPE Records Manager DOCUMENT (ILT) :11T-2019/50868 : 01 Nota Stas - Negatieve EVOA 
beschikking ter voorkoming van verder oplopen voorraden thermisch gereinigde grond 

Collega's, 
Bijgevoegde nota zojuist de lijn in gestuurd. Eén zin toegevoegd nav contact met 	omdat TP had 
aangegeven lopende contracten met Duitse saneerders te hebben. Indien de 1LT negatief beschikt op 
kennisgevingen leidt dit tot contractbreuk niet als gevolg financiële schade (extra risico voor financiële situatie 

, we willen niet te veel verzanden in details over de kwaliteit, kern voor deze nota is dat er geen afzet 
gegarandeerd kan worden en dat ILT niet mee wil werken aan verder oplopen van de voorraden. 



Groeten,  ■ 

< HPE Records Manager recordgegevens > 

Recordnummer : ILT-2019/50868 
Titel : 	01 Nota Stas - Negatieve EVOA beschikking ter voorkoming van verder oplopen voorraden 
thermisch gereinigde grond 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	111111 -111111.1".~ - ILT-2019 5:111~ Stas -tieg~mMikbew i ng ter voorkoming van verder oplopen 

voorraden thermisch gereinigde grond.PDF 
Datum: 	 zondag 6 oktober 2019 19:34:27 
Bijlagen: 	 Ti T-7019 50868 01 Nota Sta - Negatieve FVOA heschi!ddng ter voorkoming van verder oplopen voorraden 

thermisch gereinigde grond.PDF 

Collega's, 
Bijgevoegd de getekende nota, onze IG heeft vrijdag getekend dus deze ligt nu bij DBO. Ik laat 
jullie weten als de Stas de nota heeft gezien! 
Groeten'," 
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nota ter informatie ILenTml 

Staatssecretaris ILT 
TWO Omgeving en Bestuur 
Netwerk Leefomgeving en 
Wonen 

Den Haag 
Postbus 10191 
2500 BO Den Haag 

Contactpersoon 

eeleldsadviseur 

Negatieve EVOA beschikking ter voorkoming van 
verder oplopen voorraden thermisch gereinigde grond 

Boodschap 
Eind 2018 heeft de ILT een signaalrapportage gepubliceerd, zie bijgevoegd, 
over de stagnerende afzetmarkt van thermisch gereinigde grond (TGG) door 
ontbrekend vertrouwen bij afnemers als gevolg van eerdere problemen met 
toegepaste, gecertificeerde TGG van ATM. Thermisch grondreiniger Theo Pouw 
Secundaire Bouwstoffen BV. (hierna Pouw) heeft als gevolg van de problemen 
bij ATM ook geen TGG meer kunnen afzetten. 

Pouw heeft op dit moment 22 EVOA (Europese Verordening Overbrenging 
Afvalstoffen (EVOA) kennisgevingen aangevraagd bij de 1LT voor de import van 
in totaal 0,9 mln. ton verontreinigende grond en ander materiaal als 
teerhoudend asfalt granulaat (TAG) ten behoeve van thermische reiniging. Na 
de thermische reiniging tot TGG, dient deze nuttig in werken te warden 
toegepast. Deze aanvragen liggen nu bij de ILT ter beoordeling. De ILT zal hier 
negatief op beschikken omdat Pouw niet kan aantonen dat de TGG nuttig zal 
worden toegepast. 

Een negatieve beschikking zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot bezwaar 
en beroep door Pouw en mogelijk ook bestuurlijke weerstand vanuit het college 
van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (het bevoegd gezag voor 
de inrichting van Pouw). 

Lokale situatie Pauw en landelijk beeld 
Bij Pouw (vestiging Eemshaven) ligt momenteel 1,7 miljoen ton TGG 
opgeslagen waarvan op dit moment nog geen zicht is op nuttige toepassing. 
Uit recente navraag bij de Omgevingsdienst-Groningen, die namens het college 
van GS het bevoegd gezag uitvoert bij Pouw, blijkt dat er sinds 2016 geen 
afvoer van TGG is geregistreerd. Dit beeld wordt door RWS-LMA (Landelijk 
Meldpunt Afvalstoffen) bevestigd. 
Een gelijk beeld is bij de andere grote thermische reiniger, ATM te Moerdijk 
aanwezig. Ook daar liggen grote voorraden TGG (1,4 mln, ton) waarvoor geen 
afzetmarkt kan worden gevonden. 
Geschat wordt dat er door beide firma's samen voor zo'n 3,1 mln. ton aan TGG 
in Nederland ligt opgeslagen. 

Datum 
2 oktober 2019 

Kenmerk 
1LT-2019/50868 

Bijiage(n) 
2 
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Recente ontwikkelingen 
Het verdienmodel bestaat uit het afnemen van afvalstoffen, waar Pouw geld 
voor ontvangt. Vervolgens worden de afvalstoffen (gedeeltelijk) gereinigd. Het 
gereinigde product zet Pouw weer op de markt waarbij ze een lagere prijs 
meegeven aan de afnemers van het product dan waarvoor ze het ongereinigde 
product hebben binnengehaald. De 1,7 mln. ton TGG die op dit moment bij 
Pouw opgeslagen ligt heeft dus een negatieve waarde. Pouw heeft richting de 
ILT aangegeven financiële zorgen te hebben door de gestagneerde afzetmarkt 
van TGG en nieuwe afvalstromen te willen innemen om zo weer inkomsten te 
genereren. Daarnaast heeft Pouw bij DGWB aangegeven dat zij lopende 
contracten hebben met Duitse saneerders. Indien de ILT negatief beschikt op 
de aangevraagde kennisgevingen die hier betrekking op hebben, zal dit leiden 
tot contractbreuk met financiële schade voor Pouw. 

Last onder dwangsom provincie 
De hoeveelheid opgeslagen TGG overschrijdt in ruime mate de maximaal 
vergunde capaciteit op de locatie Pouw. De vergunning staat een tijdelijke 
opslag van maximaal 1 mln. ton toe, er ligt op dit moment 1,7 mln. ton. 
Gezien deze situatie heeft de provincie Groningen een last onder dwangsom 
(LOD) aan Pouw opgelegd oplopend tot €10 mln. Deze last onder dwangsom is 
er op gericht de opgeslagen hoeveelheid TGG zodanig te verminderen dat de 
opslag weer conform de vigerende omgevingsvergunning plaatsvindt. 

Een positief besluit op de kennisgevingen van Pouw zal er, gelet op het 
ontbreken van concreet zicht op nuttige toepassing van de TGG, toe leiden dat 
de voorraden verder op zullen lopen. Dit is in strijd met de bedoeling van de 
opgelegde last onder dwangsom die juist ziet op het verminderen van de 
opgeslagen hoeveelheden TGG.• 

EVOA procedure 
Bij de overbrenging van afvalstoffen moeten de autoriteiten, zowel het land 
van herkomst als het land van ontvangst, toestemming geven voor de 
overbrenging. In Nederland is dit de ILT. 
De ILT vraagt het lokaal bevoegd gezag om advies bij de toetsing van de 
aanvraag. Dit is ook gebeurd voor de ontvangen kennisgevingen van Pouw. 
Ondanks de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde LOD, heeft 
het college een positief advies uitgebracht voor de overbrenging van de 
afvalstoffen ten behoeve van thermische reiniging. Daarbij is aangegeven dat 
dit zal leiden tot een tijdelijke toename van de overschrijding van de 
hoeveelheid opgeslagen TGG. 
Omdat beide signalen in tegenspraak met elkaar zijn, heb ik bij brief d.d. 19 
augustus 2019 aan college van GS, verzocht om een overleg ter nadere 
verklaring, deze brief is eveneens bijgevoegd. 

Op 25 september 2019 heeft er overleg door medewerkers van mijn dienst met 
vertegenwoordigers van het college van gedeputeerde staten en de 
Omgevingsdienst Groningen plaatsgevonden. 
In dit gesprek is bevestigd dat het college nieuwe aanvoer van verontreinigde 
grond wil toelaten, in de wetenschap dat dit zal leiden tot de productie van 
meer TGG zonder concrete afzetmogelijkheden ervan. GS acht de 
intentieverklaringen voor mogelijke afzet van TGG voldoende om de ILT 
positief te adviseren op de overbrenging van de afvalstoffen. 
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Daarnaast stelt de EVOA dat afvalstoffen die worden overgebracht, binnen een 
jaar nuttig moeten zijn toegepast. Omdat Pouw op dit moment niet kan 
aantonen dat de afvalstoffen die hij wil importeren en thermisch reinigen 
binnen een jaar nuttig worden toegepast, zal de ILT negatief beschikken op de 
aangevraagde kennisgevingen. 

De Insoeur-Generaal Leefomaevina en Transoort. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Kamervragen inzake TGG 
Datum: 	woensdag 13 november 2019 20:55:25 
Bijlagen: 	Problemen met de toepassing van thermisch gereinigde 9~1 (TM) dor 

ATT00001.txt 

Beste collega's, 
Ook voor jullie even een kopietje tkn. Zie bijlage. Collega's van Team Bodem, 
reeds op de hoogte. 

Ik neem aan data. (opvolgster.") zoals gebruikelijk eea oppakt en afstemt. 

Met vriendelijke groet, 

en DGWB zijn 



Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

MHV / certificaat ATM 
dinsdag 19 november 2019 15:42:25 

364 

Beste collega's, 

en ik hebben nog een keer ons gebogen over de geldigheid van het certificaat van ATM 
a gegeven door SGS) en de MHV's die door ATM worden afgegeven. We komen tot de volgende 

conclusies: 

Er ligt een inhoudelijke link tussen protocol 7510 en 9335-2; 
Het certificaat van ATM dat rust op protocol 9335-2 is geldig tot 10/2/2021 (versie 8); 
Het protocol 9335-2 dat ten grondslag ligt aan het voornoemde certificaat is versie 3.4 
(die is geldig tot 1-4-2020); 

Het certificaat van ATM dat rust op protocol 7510 is geldig 28-3-2022; 
Het protocol 7510, versie 4, dat ten grondslag ligt aan het voornoemde certificaat geldt 
nog tot 1/4/2020; 

De huidige certificaten gelden dus nog maar moeten uiterlijk 1 april 2020 worden 
geactualiseerd; 

- Wanneer deze actualisatie wordt gerealiseerd, dmv een audit door de CI, moet de CI de 
nieuwste versie van protocol 7510 in acht nemen. In deze nieuwe versie is ten aanzien 
van de k-systematiek en de anionen en de exoten een nieuwe regeling opgenomen. 

Het verdient aanbeveling ATM en de CI er op te wijzen dat gelet op het vertrouwen in de markt 
het aanbeveling verdient zsm de certificaten te actualiseren. Dat voorkomt onder andere 
discussie over de geldigheid en reikwijdte van het certificaat. En helpt dus bij de discussie over 
het HH verzoek van de OD NZKG. Het is overigens verbazingwekkend dat ATM niet uit eigen 
beweging tot de conclusie is gekomen dat bij de laatste actualisering van de certificaten om 
markttechnische redenen al overgestapt moet worden op de nieuwe versies van de protocollen. 

Verder hebben we vastgesteld dat op basis van bijlage 1 van de BRL 9335, versie 4, ATM vrij is 
om uit eigen beweging informatie aan de MHV toe te voegen. Dat kan de ILT niet afdwingen. 
Maar ook op dit aspect zouden we ATM kunnen vragen om de informatie die nu in de notitie 
wordt vastgelegd standaard voor de duidelijkheid aan de MHV toe te voegen. 

Groet, 



365 

Van: 
Aan: 	 VVVL • 

Cc: 

Onderwerp: 	Afróndmg verificatieonderzoeken TGG 
Datum: 	donderdag 19 december 2019 10:30:55 
Bijlagen: 	Afronding verificatieonderzoek TGG ATM Moerdijk pdf 

Afutprfing verificatieonderzoek TGG Theo Potav.pdf 

Goedemorgen, 
Bijgaand ontvangen jullie ter kennisname de digitale versies van 'de goedkeuringsbrieven' aan 
Theo Pouw en ATM. 
Beide bedrijven hebben deze zojuist per mail ontvangen. Een papieren versie gaat vandaag op 
de post. 
Ik wil graag iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat van harte ,  bedanken! 

Later vandaag vindt aanvullende communicatie plaats over het bereikte resultaat. 
Daarbij worden de omgevingsdiensten geïnformeerd en er komt een persbericht. Ook wordt de 
ILT website geactualiseerd. 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Aan: 

366 

Onderwerp: 	FW: keuring TGG DCMR / ODNZKG 
Datum: 	maandag 24 februari 2020 17:39:18 

Hallo, 

Tijdens ons gesprek bij de ODNZKG werd door hen een verwijzing gemaakt naar de DCMR. Hun 
signaal was dat de DCMR net zoals de ODNZKG aanvullend op het verificatieonderzoek van ATM 
en Pauw, extra keuringen van de TGG-voorraad per 10.000 aangebodem TGG zou overwegen. 
Dit heb Ik teruggelegd bij 	 van de DCMR. Hij belde mij vandaag op; vanuit de 
DCMR is niet een dergelijklisili1,11. Dit zal hij ook communiceren naar de ODNZKG. 

De DCMR staat net als de ILT, op het standpunt dat het verificatieonderzoek voldoende 
duidelijkheid biedt over de kwaliteit etc. van de voorraad TGG van ATM en Pouw. Hierover mag 
geen misverstand ontstaan, Het oordeel van de ILT is hier duidelijk over. Aanvullend onderzoek 
kan pas aan de orde zijn wanneer specifieke / bijzondere lokale omstandigheden dit 
noodzakelijk maken. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 -1LT 
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 09:44 
Aan: 	 @dcmr.nl> 
Onderwerp: keuring TGG 

Hallo 

Ik hoor geluiden dat bij de DCMR overwogen wordt om toestemming voor de toepassing van 
TGG afhankelijk te stellen van een keuring per 10.000 ton. Klopt dit? 
Vanuit de ILT dragen wij uit dat naar onze inschatting nog meer onderzoek naar TGG niet zal 
leiden tot meer duidelijkheid over samenstelling en gedrag van de onderzochte voorraden TGG. 
Onlangs nog bij de ODNZKG. Daar overweegt men om op basis van Amsterdams PFAS-beleid 
alsnog een keuring op 10.000 te vragen aan ATM. 

Het lijkt er op dat amendementen worden gemaakt op de DCMR- Zorgplichtrichtlijn zoals we die 
bij de beoordeling van de verificatieonderzoeken hebben toegepast, hoe kijk jij daar tegen aan? 
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ILT 
TWO Omgeving en Bestuur 
Netwerk Leefomgeving en 
Wonen 

Den Haag 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 

Beleidsadviseur 

M 
IlenT.n1 

Datum 
10 april 2019 

Kenmerk 
ILT-2019/20042 

Bijlage(n) 
3 

Staatssecretaris 

beslisnota 
Toegezegde Kamerbrief exporteisen TGG 

Inleiding 
In het VA0 Leefomgeving op 19 maart jl. heeft het lid Von Martels (CDA) u 
gevraagd om een nadere toelichting van de eisen voor het exportproces van 
thermisch gereinigde grond (TGG) te geven. U heeft daarop toegezegd de 
Tweede Kamer een brief te sturen waarin u dit nader toelicht. 

Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u de bijgevoegde Kamerbrief te tekenen en door te geleiden naar 
de Tweede Kamer. 

Beslistermijn 
U heeft toegezegd de Tweede Kamer voor het meireces (26 april aanstaande) 
te informeren. 

Situatie 
In februari jl. bent u door DGWB geïnformeerd ten behoeve van het AO 
Leefomgeving over de stand van zaken van het TGG dossier (zie bijlage 1). 
Door de stagnatie van de afzetmarkt hebben zowel ATM als Theo Pouw grote 
voorraden TGG liggen waar een bestemming voor moet worden gezocht. 

ATM heeft drie kennisgevingen ingediend bij de ILT voor export van TGG naar 
het buitenland. Het gaat om een aanvraag voor het exporteren van 200.000 
ton TGG naar Riga (Letland) en twee aanvragen voor het exporteren van in 
totaal 700.000 ton TGG naar Zeebrugge (België). 
Voor het nemen van een besluit op een schriftelijke kennisgeving toetst de ILT 
de schriftelijke kennisgeving in het bijzonder aan de EVOA, aan het LAP3 
(inclusief de sectorplannen; in geval van TGG is sectorplan 39 van toepassing), 
aan jurisprudentie en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving. 

Gezien de problemen die zich hebben voorgedaan met TGG vraagt de ILT 
aanvullende informatie aan ATM over stoffen die eerder in de TGG zijn 
aangetroffen en die niet voorzien waren en die deels niet genormeerd zijn 
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(zoals sulfaat). Daarnaast wordt er informatie opgevraagd over de 
aanwezigheid van nieuwe stoffen als GenX en PFOA. De ILT geeft zo invulling 
aan het voorzorgsbeginsel. Hiermee wordt voorkomen dat TGG geëxporteerd 
wordt die tot milieuproblemen in het buitenland kan leiden. 

De aanvullende informatie komt overeen met de tijdelijke richtlijn die DCMR 
heeft opgesteld voor het uitkeuren en toepassen van TGG binnen Nederland. In 
de nota die u februari jl. van DGWB hebt ontvangen (zie bijlage 1) bent u over 
deze richtlijn geïnformeerd. 

Krachtenveld 
Door de problemen bij ATM zijn de voorraden TGG met een onbekende 
kwaliteit toegenomen. Hierdoor kan ATM nog maar beperkt grond innemen om 
te reinigen, hetgeen leidt tot inkomstenderving. Daarnaast kost de herkeuring, 
eventuele aanvullende reiniging of afvoer van de huidige voorraden TGG, geld. 
Deze ontwikkelingen samen hebben gevolgen voor de financiële situatie van 
ATM en van het moederbedrijf (Renewi). 
Op 1 april jl. heeft een afvaardiging van Renewi 

) gesproken met de directeur generaal Water en Bodem. Tijdens 
dit gesprek is afgesproken dat DGWB op korte termijn in overleg zal treden 
met DCMR en de ILT over de tijdelijke onderzoeksrichtlijn van de DCMR zodat 
er geen onduidelijkheid kan ontstaan over de eisen die aan TGG gesteld 
worden. Dit overleg wordt deze maand gehouden. 
Eerder heeft u in uw brief van 11 december 2918 (zie bijlage 3) aan de Tweede 
Kamer toegezegd dat in overleg met de branche onderzocht wordt welke 
aanvullende maatregelen nodig zijn om een verantwoorde toepassing van TGG 
mogelijk te maken. Dit gesprek wordt momenteel gepland en zal naar 
verwachting eind april, begin mei plaatsvinden. 

Op 4 april jl. publiceerde Het Financieele Dagblad hier een artikel over, zie 
toelichting van deze nota. 

Afstemming 
Deze nota is afgestemd met DGWB, DGMI en RWS. 

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, 
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Verzoek om handhavingscapaciteit 
15 oktober 2019, vs 1.0 

Achtergrond 
• Op 11 december 2018 heeft de ILT een signaalrapportage "Stagnerende afzetmarktThermisch 

Gereinigde Grond (TGG)" openbaar gemaakt. 
• Samengevat ligt er ruim 3 miljoen ton TGG bij de thermische reinigers opgeslagen. Er is geen 

zicht op definitieve toepassing van deze TGG. 
• Deels is deze TGG het product van uit het buitenland ingevoerde verontreinigde grond. Deze 

invoer is door de ILT in het kader van EVOA vergund. 
• De vier thermische reiniger zijn ATM, Pouw, Jansen en Reko. Waarbij de eerste tweede zeker 

grote hoeveelheden TGG op eigen terrein hebben opgeslagen. Bij de laatste twee is dit niet 
bekend. 

• Uit informatie van Omgevingsdienst Groningen, bevoegd gezag Pouw, en bevestigt door LMA, 
is er sinds 2016 geen TGG meer door Pouw voor definitieve nuttige toepassing afgezet. Een 
gelijke situatie, gezien de bergen TGG, speelt bij ATM. Bij Jansen en Reko is dit niet bekend. 

• Indien de signalen van OD-G en LMA juist zijn, dan zou het betreffende bedrijf op grond van 
de EVOA in overtreding kunnen zijn. De EVOA stelt immers dat "binnen een 1 jaar na het 
aflopen van de datum van het laatste transport, de afvalstroom definitief dient te zijn 
verwerkt". Zowel VGI- Pouw als ATM hebben een VGI-status (looptijd van 3 jaar in plaats van 
1 jaar). 

Verzoek 
Graag aan de hand van een feitenonderzoek (EVOA-register, LMA, OD, onderzoek ter plaatse) in 
beeld brengen of de 4 thermische reinigers, gezien de stagnerende afzetmarkt van hun 
tussenproducten, de kaders van EVOA volledig hebben nageleefd en kunnen blijven naleven. 

Vervolg 
Op grond van resultaten met Handhaving en Vergunninciverlening gezamenlijk  bezien of verdere 
stappen in het kader van vergunningverlening,  toezicht en handhaving noodzakelijk zijn. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastmctutir en Waterstaat 

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

Dirkzwager Advocaten en Notarissen 
T.a.v. 
Postbus 111 
6800 AC ARNHEM 

Contactpersoon 

ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Utrecht 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

M 	GILenT.nt 

Datum 	1 juni 2018 
Betreft 	Toesturen van de beslissing op bezwaar in het geschil ATM 

en ILT 

Geachte 

Hierbij zend ik u een afschrift van de beslissing op bezwaar van ghet geschil 
tussen ATM en de ILT waarin ook een besluit is genomen op uw verzoek om uw 
Client, het waterschap Vallei & Veluwe, als belanghebbende te zien in de 
procedure. 

Hierbij hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mal- vrianriatiiLa rtrn.4 
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Hoorzitting ILT 
Kenmerk ILT: 138503 
Datum: 29 maart 2018 
Tijdstip: 13.00 uur 

PLEITAANTEKENINGEN  

inzake: 

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

tegen: 

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

Geachte 

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

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

2. Het reinigingsproces van ATM voldoet echter aan zowel het Besluit bodemkwaliteit als de 
onderliggende normdocumenten. Het zand wordt sinds 2011 bevochtigd en gekoeld met de 
waterige fractie van de rookgasreiniging. Dat heeft nooit tot noemenswaardige problemen 
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geleid. Het proces is in 2011 getoetst door gedeputeerde staten van Noord-Brabant en 
vergund middels een milieuvergunning. Sinds 2007 wordt het reinigingsproces daarnaast twee 
keer per jaar gekeurd door een erkende certificerende instelling. Tot op heden is steeds 
vastgesteld dat ATM handelt conform het Besluit bodemkwaliteit. Zelfs na kennisname van de 
lasten onder dwangsom heeft de certificerende instelling vastgesteld dat tot certificering kan 
worden overgegaan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Soortgelijke passages staan in sectorplannen 75 en 76. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Last C: herroepen verstrekte productcertificaten 

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

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

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

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

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

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

van de kosten van deze procedure. 
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Vragen hoorzitting: 

Algemeen 

• Is er een pleitnota (op papier)? 
• Het besluit is aangepast, het bezwaar is niet aangevuld. Worden er ook delen van het bezwaar ingetrokken? 
• Wordt tijdens de hoorzitting het bezwaar alleen toegelicht of wordt het bezwaar ook aangevuld? Gaarne 

aangeven waar het bezwaar wordt aangevuld! 
• Is het verslag van het overleg (6 november 2018) in gezamenlijkheid tot stand gekomen? Is de ATM het 

volledig eens met dit verslag? (zie met name tekstdeel waarin staat dat de tekst alleen wordt opgenomen in 
het procesdossier wanneer beide partijen het over eens zijn!) 

Waswater 

• Schematische weergave van het proces van de rookgaswasser (bijlage 3 van de zienswijze, blz 14 zie ook aan 
de laatste pagina toegevoegd). Is nog steeds actueel? 

o De rookgasreiniging werkt naar behoren ofwel de emissies naar de lucht zijn binnen de normen van de 
omgevingsvergunning? 

o Er is geen recirculatie van het waswater (opgenomen). Klopt dit? 
o Er is te zien dat er vanuit het Hollands diep water wordt gehaald 

Enerzijds voor de gaswasser 
Anderzijds dat het water rechtstreeks wordt gebruikt voor de koeling, waarom gaat de stroom 
(stippellijn via het blok rookgasreiniging) 

o De gaswassers zijn er om de zure componenten te verwijderen. Wordt er nog kalk toegevoegd in het 
proces? Gebeurde dit wel in het verleden? 

• Waswater (rookgasreinigingsresidu) wordt toegevoegd aan de TGG. Heeft het toevoegen van waswater, naast 
de koeling, ook een milieu hygiënische kwaliteitsverbetering tot gevolg? Is dit aantoonbaar? 

• Er wordt ook aangegeven dat het waswater er voor zorgt dat het product minder stof veroorzaakt. Welke 
bestanddelen zorgen hiervoor? 

• Ten tijde van de audit van SGS, gevoegd als bijlage 2 van het bezwaar, staat op pagina 17 onder 6.8.5 dat ivm 
verminderde de afzetmogelijkheden agv de anionen ATM sinds 2016 bezig is met het optimaliseren van het 
proces. Hier achter staat tussen haakjes "o.a. zuiveringsinstallatie waswater" 

o Kan aangegeven worden wat hiermee wordt bedoeld? Wat wordt geoptimaliseerd? 
o Wat is de stand van zaken, oplossingen voor het probleem? 

Beleid 

• Het Lap 2 is vervangen door LAP 3, heeft dit gevolgen voor deze casus (problematiek) cq. voor het bezwaar? 
ATM heeft geen reden gezien om hier het bezwaar op aan te passen. 

• Denkt ATM dat door de nieuwe Regeling bodemkwaliteit en de aan te passen BRL 7500 en protocol 7510 
verandering zal brengen in deze casuïstiek. 



De Lasten 

• Is ATM al gestart met uitvoering geven aan de lasten? 
o Last A (voorheen 2)- geen rookgasreinigingsresidu aan het eindproduct toevoegen. 

Begunstigingstermijn 1 jaar na de beschikking, dus voor 26 augustus 2018 
o Last B (voorheen 3)- stoppen met leveren onder certificaat. Begunstigingstermijn 1 jaar na de 

beschikking, dus voor 26 augustus 2018 
o Last C (voorheen 4)- afnemers informeren over onbetrouwbare certificaten. Begunstigingstermijn, 6 

weken na onherroepelijk worden van last A 
• Omtrent las C (voorheen 4), bezwaar niet aangevuld, neem aan dat met deze constructie door ATM kan 

worden ingestemd. 
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Inlichtingen 
11111. 

Onderwerp 
ATM BV/SS I en M 
dwangsom 

Betreft : Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

ILT Water Producten en Stoffen, t.a.v. 

Postbus 16191 
2500 BD 'S-GRAVENHAGE 

MEM 

Datum 	 Ons nummer 	 Uw kenmerk 
14 september 2017 201707441/1 A1 	138503 

Procedure 
Voorlopige voorziening 

Geachte heer/mevrouw, 

Het geding waarvan het zaaknummer hierboven is vermeld, zal worden behandeld op een 
zitting van de Afdeling. 

Datum 	16 oktober 2017 
Tijd 	: 10.00 uur 
Locatie : Den Haag, Kneuterdijk 22 

U wordt uitgenodigd voor de zitting. U bent niet verplicht te verschijnen. 

Verloop zitting 
De voorzieningenrechter heeft het dossier grondig bestudeerd. De zitting is niet bedoeld 
om standpunten te herhalen die de voorzieningenrechter al in de stukken heeft gelezen. 
Het accent van het onderzoek op de zitting ligt daarom op het beantwoorden door 
partijen van vragen van de voorzieningenrechter over de feiten en geschilpunten. Naar 
aanleiding van die vragen kunt u uw standpunt verduidelijken en toelichten. 
Partijen die dat willen, kunnen aan het begin van de zitting een korte uiteenzetting geven 
van hoogstens vijf minuten, voordat de voorzieningenrechter met het stellen van vragen 
begint. Daarbij kan desgewenst op de kern van de zaak worden ingegaan of juist op een 
bepaald aspect in het bijzonder. Uitsluitend die korte uiteenzetting kan op de zitting in 
schriftelijke vorm aan de voorzieningenrechter worden overgelegd. Neemt u in dat geval 
voldoende afschriften mee, ook voor uw wederpartij(en). 
In ieder geval krijgt u na de beantwoording van de vragen de gelegenheid om punten 
beknopt naar voren te brengen die naar uw oordeel nog onderbelicht zijn gebleven. 
Ook hierbij herhaalt u niet eerdere standpunten. De griffier houdt aantekening van het 
verhandelde ter zitting. 
De voorzieningenrechter kan alsnog besluiten tot een afwijkend verloop van de zitting. 
Hiervan ontvangt u dan uiterlijk twee dagen voor de zitting bericht. 
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Nadere stukken 
In deze zaak kunt u nog nadere stukken indienen. Deze stukken moeten uiterlijk op 
14 oktober 2017 door de voorzieningenrechter zijn ontvangen. Als nader ingekomen 
stukken bij onmiddellijke doorzending de andere partijen niet meer tijdig kunnen bereiken, 
dan warden deze voor de zitting aan partijen uitgereikt. U kunt deze stukken ook alvast 
in kopie aan de andere partijen sturen. Daarmee wordt een efficiënte behandeling van de 
zaak op de zitting bevorderd. 

Getuigen en deskundigen 
Het is mogelijk om op eigen kosten getuigen en deskundigen mee te brengen naar de 
zitting of hen bij aangetekende brief of deurwaardersexploot op te roepen om op de 
zitting te verschijnen. De voorzieningenrechter kan overigens afzien van het horen 
van getuigen en/of deskundigen indien hij van oordeel is dat dit redelijkerwijs niet kan 
bijdragen aan de beoordeling van de zaak. 

Vertegenwoordiging 
Indien u zich laat vertegenwoordigen, dient uw vertegenwoordiger een schriftelijke, door 
u ondertekende machtiging mee te nemen naar de zitting. Een machtiging is niet nodig 
indien uw vertegenwoordiger advocaat is. 

Proceskosten 
In de uitspraak kan een partij worden veroordeeld in de kosten die een andere partij 
in verband met de behandeling van deze zaak redelijkerwijs heeft moeten maken. 
Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van proceskosten, dan dient u het 
'Formulier Proceskosten' te downloaden van de website van de Raad van State 
(wvvw.raadvanstate.n1) en dit uit te printen en in te vullen. U vindt dit formulier op 
de website onder 'Onze Werkwijze' - 'Bestuursrechtspraak' bij elke Kamer onder het 
kopje 'Proceskosten'. Het formulier staat ook in het blok onderaan de homepage van de 
website. Als u niet over een internetaansluiting of printer beschikt, kunt u het formulier 
en nadere informatie telefonisch opvragen bij de behandelend ambtenaar in deze zaak. 
Op de dag van de rechtszitting geeft u het ingevulde formulier vdór de zitting af bij de 
inschrijfbalie. Vergeet dit niet te doen! Zodra de zitting voorbij is, wordt het dossier 
gesloten en kunnen er geen stukken meer aan worden toegevoegd. Beoordeeld zal 
worden of uw kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De beslissing hierover staat 
in de uitspraak. 

Samenstelling Kamer 
U kunt op de website van de Raad van State zien welke staatsraad als 
voorzieningenrechter de zaak behandelt. 

Openbaarmaking 
Op de website van de Raad van State wordt iedere werkdag om 10.00 uur aangekondigd 
welke uitspraken met betrekking tot voorlopige voorzieningen die dag openbaar worden 
gemaakt. Om 14.00 uur wordt de geanonimiseerde tekst van deze uitspraken op de 
website gepubliceerd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van 
State. Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een afschrift van de uitspraak. 
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Bereikbaarheid Raad van State 
Informatie over de bereikbaarheid van het gebouw vindt u op de website van de Raad 
van State. 

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

Hoogachtend, 
de griffier 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van infrastructuur en Milieu 

> Retouradres: Postbus 16191, 2500 80 Den Haag 
RAAD VAN STATE 

INGEKOMEN 3ur dische Zaken 

Raad van State 
T.a.v. Afdelin Bestuursrechtspraak 
t.a.v. 

SPOED Graag direct in handen: vovo 16 okt 

n. Datum 	10 O  
Onderwerp voorlopige voorziening d.d. 16 oktober 2017 

Geachte isimma 
Hierbij zend ik u de op de zaak betrekking hebbende stukken ten behoeve van de 
zitting van maandag as. over het verzoek om voorlopige voorziening van ATM 
B.V. 

Bijiage(n) 
stukken 

Rij beantwoording: 
Graag bovengenoemd 
postbusadres gebruiken en 
ons kenmerk en 
contactpersoon vermelden. 

Hoogachtend, 

D. STAATS CRETA 
na ens deze 
ILT •andh 

N INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
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F# KOPIE Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Retouradres: Postbus 15191, 2500 BD Den Haag 

Raad van State 
T.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak 
t.a.v. ~MIN 

SPOED Graag direct in handen: vovo 16 oktober as.  

Datum 	
10 OKT. 2817 

Onderwerp voorlopige voorziening d.d. 16 oktober 2017 

Geachte implyziam 
Hierbij zend ik u de op de zaak betrekking hebbende stukken ten behoeve van de 
zitting van maandag as. over het verzoek om voorlopige voorziening van ATM 
B.V. 

Juridische Zaken 

Riinstraat 8 
Den Haag 
Postbus 16191 
2500 80 Den Haag 
T 070 456 18 66 
F 070 456 27 99 
www.11ent.ni  

Contactpersoon 

~111~11111111 

Ons kenmerk 
T-5.17-0034.001 

Uw kenmerk 
201707441 

Bijiage(n) 
stukken 

Bij beantwoording: 
Graag bovengenoemd 
postbusadres gebruiken en 
ons kenmerk en 
contactpersoon vermelden. 

Hoogachtend, 

D STAATSSECRETAp, 41 INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
na i ens deze 
ILT1. andha 	Juridisch 
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Raad van State 

Afdeling bestuursrechtspraak 

Verzoek voorlopige voorziening ATM 

Zitting 16 oktober 2017 

Procedurenummer: 201707441 

Onze ref: T-5-17-0034.001 

Inventarisliist 

1. Bodemsignaal 12 september 2016 van RUD Utrecht met bijlagen; 
2. E-mail 1 november 2016 van RUD Utrecht met aanvullende stukken; 
3. Bodemsignaal 15 december 2016 van Waterschap Vallei en Veluwe, met bijlagen; 

E- mail Correspondentie mbt Gesprek: 
4. E-mail d.d. 2 maart 2017, uitnodiging gesprek d.d. 14 februari 2017; 

E-mail 21 maart 2017 van de ILT, toezending gespreksverslag overleg d.d. 14 maart 2017; 
E-mail d.d. 29 maart van ATM, toezending op- en aanmerkingen verslag en 
toezending, antwoord ILT d.d. 30 maart 2017; 
e-mail d.d. 9 mei 2017 van de ILt, toezending definitief aangepast gespreksverslag. 

Aanvullende vragen en antwoorden 
5. E-mail d.d. 29 maart 2017 van ATM, reactie op e-mail d.d. 21. maart 2017 met toezending 

bestanden via We- Transfer, 
e-mail d.d. 30 maart 2017 en 
e-mail d.d. 31 maart 2017 van de ILT met aanvullende vragen, 
e-mail d.d. 4 april 2017 van ATM met bijbehorend spreadsheet, 
e-mail 10 april van de ILT met aanvullende vragen, 
e-mail d.d. 18 april 2017, reactie op aanvullende vragen d.d. 10 april 2017, 
e-mail d.d. 26 april 2017 van de ILT, aanvullende vragen naar aanleiding van e-mail d.d. 
18 april 2017, 
e-mail d.d. 2 mei 2017 van ATM; 
e-mail d.d. 4 mei 2017 van ATM, antwoord op e-mail d.d. 26 april 2017. 

6. Toezending onderliggende stukken door ATM via We Transfer, 29 maart 2017, 18 april 
2017, 4 mei 2017, 
(Dit zijn zeer omvangrijke bestanden met achtergrondinformatie die niet direct Is gebruikt 
voor de lasten onder dwangsom. In het kader van de vovo lijken deze stukken niet 
relevant. Desgewenst worden ze nagezonden.) 

7. Voornemen last onder dwangsom d.d. 8 juni 2017 met als bijlage het inspectierapport d.d. 
8 juni 2017 (ook per e-mail verzonden) ; 

8. E-mail correspondentie 12 t/m 15 juni 2017 met betrekking tot verzoek uitstel indienen 
zienswijze en uitnodiging toelichting op de VLOD; 



a" 



9. Zienswijze ATM d.d. 3 juli 2017 met 	en, ook per e-mail verstuurd; 
10. We- transfer d.d. 24 juli 2017 van de RUD Utrecht, toezending definitief rapport 

Onderzoekscentrum B-WARE B.V., Radboud Universiteit Nijmegen, "Effecten van het 
gebruik van thermisch gereinigde grond ais dijkversteviging. Een effectstudie aan 
omgevingseffecten en veenafbraak"; van juli 2017 

11. Lasten onder dwangsom d.d. 29 augustus 2017 met als bijlage het inspectierapport d.d. 8 
juni 2017, ook per e-mail verzonden; 

12. E-mail d.d. 1 september met betrekking tot wijziging begunstigingstermijn last 4; 
13. Brief d.d. 4 september 2017, verlenging begunstigingstermijn last 4, ook per e-mail 

verzonden; 
14. E-mail d.d. 7 september 2017 met betrekking tot verzoek aanpassing begunstigingstermijn 

last 1; 
15. Pro- forma bezwaarschrift d.d. 13 september 2017; 
16. Ontvangstbevestiging bezwaarschrift d.d. 20 september 2017; 

Prptoc9llen en BRL'en  

A. Beoordelingsrichtlijn Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 
BRL SIKB 7500, versie 4.0; 

B. Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie 
protocol 7510, versie 4.0; 

C. Wijzigingsblad versie 1, 10 maart 2016 van BRL SIKB 7500, versie 4.0; 
D. Grond uit projecten, Milieuhygienische keuring van partijen grond uit projecten in het kader 

van het Besluit bodemkwaliteit, SIKB -protocol 9335-2, versie 3.4; 
E. BRL 9335 12 september 2014, Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

productcertificaat en het NL BSB productcertificaat voor grond, versie 3.8; 
F. Wijzigingsblad d.d. 10 maart 2016 voor BRL SIKB 9335, versie 3.8; 



. 
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Betreft : Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

ILT Water Producten en Stoffen, t.a.v. 

Postbus 16191 
2500 BD 'S-GRAVENHAGE 

Datum 	 Ons nummer 	 Uw kenmerk 
19 oktober 2017 	201707441/1/A1 	138503 

Inlichtingen 

air 
Procedure 
Voorlopige voorziening 

Geachte heer/mevrouw, 

Ter zitting hebben één of meer betrokkenen hun procedure ingetrokken. 
Dit betekent dat de behandeling van deze zaak is beëindigd en dat in deze zaak geen 
uitspraak wordt gedaan, 

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

Hoogachtend, 
de griffier 

Onderwerp 
ATM BV/SS en M 
dwangsom 

1488(133) Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nt 
Du correspondentie de datum en het nummer 1,211 deze brief vermelden 



Raad vanstate 

Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van 16 oktober 2017 waarin 
is behandeld het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening 
(artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht), nr. 20170744111/A1, in 
het geding tussen ATM B.V. (verzoekster), en de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu (verweerder; hierna: de staatssecretaris) 

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 
16 oktober 2017, waar ATM B.V., vertegenwoordigd door 
bijgestaan door 	 en de staatssecretaris, vertegenwoordig• door 

zijn verschenen. 

De staatssecretaris zegt toe ten aanzien van de lasten 1 en 4 het besluit van 
29 augustus 2017 te schorsen tot 6 weken na het besluit op bezwaar. 

ATM B.V. heeft haar verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening 
ingetrokken. Waarvan proces-verbaal. 

MagliM 
voorzieningenrechter 

712. 
Verzonden: 	19 OKT 2017  

De griffier is verhinderd de uitspraak te 
ondertekenen. 
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Betreft : Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

ILT Water Producten en Stoffen, t.a.v. 

Postbus 16191 
2500 BD 'S-GRAVENHAGE 

Datum 	 Ons nummer 	 Uw kenmerk 
19 oktober 2017 	201707441/1/A1 	138503 

Inlichtin n 	 Onderwerp 
Mw. 	 ATM BV/SS 1 en M 
0704264709 	 dwangsom 

Procedure 
Voorlopige voorziening 

Geachte heer/mevrouw, 

Ter zitting hebben één of meer betrokkenen hun procedure ingetrokken. 
Dit b3tekent dat de behandeling van deze zaak is beëindigd en dat in deze zaak geen 
uitspraak wordt gedaan. 

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

Hoogachtend, 
de griffier 

Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 www.raadvanstateml 
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden 



Raad wanstate 

Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van 16 oktober 2017 waarin 
is behandeld het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening 
(artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht), nr. 201707441/1/A1, in 
het geding tussen ATM B.V. (verzoekster), en de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu (verweerder; hierna: de staatssecretaris) 

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 
16 oktober 2017, waar ATM B.V., vertegenwoordigd door 
bijgestaan door 	 en de staatssecretaris, vertegenwoordigddoor 

, zijn verschenen. 

L. 

De staatssecretaris zegt toe ten aanzien van de lasten 1 en 4 het besluit van 
29 augustus 2017 te schorsen tot 6 weken na het besluit op bezwaar. 

ATM B.V. heeft haar verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening 
ingetrokken. Waarvan proces-verbaal. 

voorzieningenrechter 

712. 
Verzonden: 	19 OKT 2017  

De griffier is verhinderd de uitspraak te 
ondertekenen. 
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Verslag bespreking ATM-ILT op 6 november 2017 

Bij dit gesprek waren aanwezig 

namens ATM 
namens de Omgevingsdienst Midden en West Brabant 

- 	 namens SGS Intron 
namens ILT 

Doel gesprek 

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

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

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

Hoofdpunten gesprek en afspraken vervolg 

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

Last 1: Administratief proces aanpassen.  

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

overtreding van artikel 18 Bbk, in samenhang gelezen met paragraaf 6.1 van SIKB protocol 7510, 

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

de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs gevolgd kunnen worden. 

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



Belangrijke constateringen: 

Er is discussie over de toepassing van de definitie van het begrip partij in het protocol 7510. ATM 
geeft aan dat partijen als bedoeld in het protocol niet in één keer worden aangeleverd. De bij de 
vooracceptatie geaccepteerde en te reinigen partijen grond zijn regelmatig dermate groot in 
volume dat deze over grotere perioden van vaak meerdere jaren worden aangeboden. ATM heeft 
erop gewezen dat deze werkwijze ook wordt beschreven in de toelichting bij paragraaf 6.6 van'BRL 
7510. Dat maakt volgens ILT dat er discussie kan ontstaan over de terminologie in de last waarin, 
in overeenstemming met de tekst van het protocol, wordt aangegeven dat in- en uitgaande 
stromen volledig en partijgewijs dienen te worden gevolgd. ATM stelt zich op het standpunt dat zij 
met betrekking tot de in- en uitgaande stromen zowel de aanlevering als de partij waaruit zij 
afkomstig is registreert en volgt. 

Bij de eindacceptatie wordt door ATM, afhankelijk van een vooraf gemaakte risico-inschatting de 
kwaliteit van alle aangeleverde vrachten (per vrachtwagen of schip) op basis van 
(steekproefsgewijze) monstername bepaald. ATM geeft aan hiermee verder te gaan dan op grond 
van Protocol 7510 noodzakelijk is. Op basis hiervan worden de aanleveringen beoordeeld of zij 
reinigbaar dan wel niet reinigbaar zijn tot klasse Industrie. In de orde van grootte wordt hiermee 
5-10°/0 van de geaccepteerde aanleveringen alsnog als niet reinigbaar tot klasse industrie verklaard 
en toegevoegd aan het opslag/verwerkingscluster voor niet tot klasse industrie reinigbare grond 
(productiecluster categorie B, bestaande uit diverse opslagclusters categorie B). De ILT geeft aan 
de benaming van beide type clusters in het overgelegde schema verwarrend te vinden en geeft aan 
behoefte te hebben aan verduidelijking. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stof uit naverbrander en Electrostatisch filter (ESP):  
ATM licht toe dat het stof uit de stoffilters dat via de ploegschaarmixer aan de gereinigde grond 
wordt toegevoegd uit de fijne fractie van de grond bestaat. Wanneer wordt gekeken naar het 
volume is dat volgens ATM ongeveer 20-30% van de totale hoeveelheid grond die door de 
gloeitrommel wordt geleid. De hoeveelheid "stof" is afhankelijk van de onderdruk in de 
gloeitrommel. ATM wijst in dit verband nogmaals op voetnoot 3 van tabel 1 van protocol 7510 



waarmee wordt beoogd terugvoer van dit "stof" in de thermisch gereinigde grond mogelijk te 
maken. ATM geeft daarmee aan dat het "stof" de fijne fractie van de thermisch gereinigde grond 
betreft en dat deze reeds bij inname deel uitmaakt van de te reinigen grond. ATM stelt tevens dat 
de stof voorafgaand aan de toevoeging via de ploegschaar zodanig wordt verhit dat van organische 
verontreinigingen in het terug te voeren "stof" geen sprake is. Afvoer van dit "stof" betekent dat 
ca. 1 à 2 vrachtwagens per uur moeten worden ingezet om het materiaal af te voeren. 

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

Afspraak over last 2 met betrekking tot stof uit stoffilters 

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

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

ATM heeft toegelicht waarom zij vindt dat het toevoegen van waswater niet kan worden gezien als 
het toevoegen van rookgasreinigingsresidu als bedoeld in het protocol 7510. De voordelen van het 
toevoegen van waswater zijn omschreven in het "verzoek om toestemming proefneming" d.d. 10 
december 2010, dat eerder aan ILT is verstrekt. 

Verder is door ATM toegelicht hoe het proces van wassen van het rookgas en de koeling van het 
thermisch gereinigde product vóór de vergunningwijziging werd uitgevoerd. Het meerdere keren 
circuleren van het waswater in de rookgasreiniger leidde destijds tot technische problemen. De in 
het rookgaswaswater aanwezige fijne fractie werd in een decanter afgevangen en apart afgevoerd. 
ATM wijst erop dat dit niet gebeurde vanwege de milieutechnische kwaliteit van het waswater, 
maar omdat de fijne fractie, die in het waswater aanwezig was, leidde tot technische storingen. 
Door een aantal opeenvolgende aanpassingen van de reinigingsinstallatie is afvoer van de fijne 
fractie in het rookgaswaswater thans niet meer nodig vanuit technisch oogpunt. 

ATM geeft aan de gemeten kwaliteitsgegevens van het waswater van de rookgasreiniging reeds in 
een eerder stadium aan de ILT te hebben verstrekt. ATM benadrukt dat het toevoegen van 
waswater geen effect heeft op de classificatie van grond als Klasse Industrie, grootschalige 
toepassing. 

De feiten en standpunten zijn over en weer nader toegelicht en verduidelijkt. Er resteert een 
discussiepunt of het waswater inderdaad kan worden toegevoegd aan de thermisch gereinigde 
grond. Met andere woorden, wanneer is er sprake van thermisch gereinigde grond (nadat de grond 
de gloeitrommel heeft verlaten of nadat het gehele proces incl. het afkoelen met waswater van de 
rookgasreiniging heeft plaatsgevonden). En indien de redeneerlijn van ILT wordt gevolgd dat er 
sprake is van thermisch gereinigde grond nadat de grond de gloeitrommel heeft verlaten, mag de 
grond dan worden gekoeld met waswater (met de daarin eventueel aanwezige stoffen). ATM geeft 
aan dat het koelen met (was)water een integraal en noodzakelijk onderdeel is van het 
productieproces. Zonder deze processtap zou het eindproduct oncontroleerbaar verstuiven en grote 
stofoverlast veroorzaken. 

Afspraak over last 2 met betrekking tot het waswater: 

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



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

ATM heeft ten slotte vier vragen gesteld aan ILT: 

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

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

Vraag 2: Tijdens de zitting werd aangegeven dat ILT vreest dat het incident in Bunschoten zich zal 
herhalen op andere locaties waar ATM-grond is toegepast. Op welke locaties doelt ILT? 

ILT geeft aan dat haar bekend is dat op dit moment nader onderzoek wordt gedaan op de locaties 
Perkpolder en Heenvliet. ATM wijst erop dat in haar ogen tijdens de zitting ten onrechte de indruk 
is gewekt dat op deze locaties sprake is van grote risico's op bodemverontreiniging. 

Vraag 3: Waarom is ILT van mening dat de afgegeven productcertificaten onbetrouwbaar zijn? 
Anders gezegd: welke onjuiste aannames zouden afnemers kunnen doen op basis van de 
afgegeven productcertificaten? 

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

ATM geeft aan dat zij geen koppeling ziet tussen de — gestelde — afwijkingen van de protocollen 
c.q. het toevoegen van waswater en de betrouwbaarheid van het productcertificaat. Ook indien 
sprake zou zijn van afwijkingen (wat niet het geval is), voldoet de grond immers aan de 
classificatie Klasse Industrie, toepassing grootschalig. 

Vraag 4: Welk concreet doel wil ILT bereiken met het intrekken van de productcertificaten? 

ILT geeft aan dat zij vanuit haar rol in het kwalibo-systeem verplicht is om onjuiste 
productcertificaten van de markt te halen. 

ATM verwijst naar een recent onderzoek van Royal Haskoning DHV naar de toepassing van TGG in 
Bunschoten, waaruit volgens ATM kan worden afgeleid dat het TGG dat in Bunschoten is toegepast 
terecht is geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse Industrie, maar dat de problemen in 
Bunschoten zijn veroorzaakt door de manier waarop de TGG daar is toegepast, namelijk op een 
veenlaag, in combinatie met een ligging onder grondwaterniveau.' 

'Rapport Westdijk Bunschoten-Spakenburg: TGG-toepassing: Plan van aanpak grond- en 
oppervlaktewaterverontreiniging door TGG-toepassing in de Westdijk d.d. 28 september 2017, referentie: 
T&PBD9964R001F0.1. (p. 3) en Opzet aanvullend onderzoek d.d. 28 september 2017, referentie: 
T&PBD9964R001F0.1 (p. 7 en 8). 



ATM voegt daaraan toe dat de verplichting tot intrekking van de productcertificaten tot 
schadeclaims van een dusdanige omvang kan leiden dat dit de continuïteit van het bedrijf in gevaar 
kan brengen. Dit, terwijl het concrete belang bij intrekking en informeren van de afnemers niet 
duidelijk is. Gelet op deze belangen stelt ATM de vraag waarom in elk geval niet met last 4 kan 
worden gewacht tot lasten 1 en 2 onherroepelijk rechtmatig zijn bevonden. 

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

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

Algemene conclusie na het overleg:  
De ILT en ATM stellen gezamenlijk vast dat het overleg een duidelijke functie heeft gehad. Er is 
meer inzicht ontstaan in de standpunten van beide partijen. En hierdoor zijn de meer principiële 
discussiepunten beter inzichtelijk. 
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Verslag bespreking ATM-ILT op 6 november 2017 

Bij dit gesprek waren aanwezig 

namens ATM 

Doel gesprek 

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

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

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

Hoofdpunten gesprek en afspraken vervolg  

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

Last 1: Administratief proces aanpassen.  

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

overtreding van artikel 18 Bbk, in samenhang gelezen met paragraaf 6.1 van SIKB protocol 7510, 

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

de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs gevolgd kunnen worden. 

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



Belangrijke constateringen: 

Er is discussie over de toepassing van de definitie van het begrip partij in het protocol 7510. ATM 
geeft aan dat partijen als bedoeld in het protocol niet in één keer worden aangeleverd. De bij de 
vooracceptatie geaccepteerde en te reinigen partijen grond zijn regelmatig dermate groot in 
volume dat deze over grotere perioden van vaak meerdere jaren worden aangeboden. ATM heeft 
erop gewezen dat deze werkwijze ook wordt beschreven in de toelichting bij paragraaf 6.6 van BRL 
7510. Dat maakt volgens ILT dat er discussie kan ontstaan over de terminologie in de last waarin, 
in overeenstemming met de tekst van het protocol, wordt aangegeven dat in- en uitgaande 
stromen volledig en partijgewijs dienen te worden gevolgd. ATM stelt zich op het standpunt dat zij 
met betrekking tot de in- en uitgaande stromen zowel de aanlevering als de partij waaruit zij 
afkomstig is registreert en volgt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stof uit naverbrander en Electrostatisch filter (ESP):  
ATM licht toe dat het stof uit de stoffilters dat via de ploegschaarmixer aan de gereinigde grond 
wordt toegevoegd uit de fijne fractie van de grond bestaat. Wanneer wordt gekeken naar het 
volume is dat volgens ATM ongeveer 20-30% van de totale hoeveelheid grond die door de 
gloeitrommel wordt geleid. De hoeveelheid "stof" is afhankelijk van de onderdruk in de 
gloeitrommel. ATM wijst in dit verband nogmaals op voetnoot 3 van tabel 1 van protocol 7510 



waarmee wordt beoogd terugvoer van dit "stof" in de thermisch gereinigde grond mogelijk te 
maken. ATM geeft daarmee aan dat het "stof" de fijne fractie van de thermisch gereinigde grond 
betreft en dat deze reeds bij inname deel uitmaakt van de te reinigen grond. ATM stelt tevens dat 
de stof voorafgaand aan de toevoeging via de ploegschaar zodanig wordt verhit dat van organische 
verontreinigingen in het terug te voeren "stof" geen sprake is. Afvoer van dit "stof" betekent dat 
ca. 1 à 2 vrachtwagens per uur moeten worden ingezet om het materiaal af te voeren. 

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

Afspraak over last 2 met betrekking tot stof uit stoffilters 

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

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

ATM heeft toegelicht waarom zij vindt dat het toevoegen van waswater niet kan worden gezien als 
het toevoegen van rookgasreinigingsresidu als bedoeld in het protocol 7510. De voordelen van het 
toevoegen van waswater zijn omschreven in het "verzoek om toestemming proefneming" d.d. 10 
december 2010, dat eerder aan ILT is verstrekt. 

Verder is door ATM toegelicht hoe het proces van wassen van het rookgas en de koeling van het 
thermisch gereinigde product vóór de vergunningwijziging werd uitgevoerd. Het meerdere keren 
circuleren van het waswater in de rookgasreiniger leidde destijds tot technische problemen. De in 
het rookgaswaswater aanwezige fijne fractie werd in een decanter afgevangen en apart afgevoerd. 
ATM wijst erop dat dit niet gebeurde vanwege de milieutechnische kwaliteit van het waswater, 
maar omdat de fijne fractie, die in het waswater aanwezig was, leidde tot technische storingen. 
Door een aantal opeenvolgende aanpassingen van de reinigingsinstallatie is afvoer van de fijne 
fractie in het rookgaswaswater thans niet meer nodig vanuit technisch oogpunt. 

ATM geeft aan de gemeten kwaliteitsgegevens van het waswater van de rookgasreiniging reeds in 
een eerder stadium aan de ILT te hebben verstrekt. ATM benadrukt dat het toevoegen van 
waswater geen effect heeft op de classificatie van grond als Klasse Industrie, grootschalige 
toepassing. 

De feiten en standpunten zijn over en weer nader toegelicht en verduidelijkt. Er resteert een 
discussiepunt of het waswater inderdaad kan worden toegevoegd aan de thermisch gereinigde 
grond. Met andere woorden, wanneer is er sprake van thermisch gereinigde grond (nadat de grond 
de gloeitrommel heeft verlaten of nadat het gehele proces incl. het afkoelen met waswater van de 
rookgasreiniging heeft plaatsgevonden). En indien de redeneerlijn van ILT wordt gevolgd dat er 
sprake is van thermisch gereinigde grond nadat de grond de gloeitrommel heeft verlaten, mag de 
grond dan worden gekoeld met waswater (met de daarin eventueel aanwezige stoffen). ATM geeft 
aan dat het koelen met (was)water een integraal en noodzakelijk onderdeel is van het 
productieproces. Zonder deze processtap zou het eindproduct oncontroleerbaar verstuiven en grote 
stofoverlast veroorzaken. 

Afspraak over last 2 met betrekking tot het waswater: 

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



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

ATM heeft ten slotte vier vragen gesteld aan ILT: 

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

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

Vraag 2: Tijdens de zitting werd aangegeven dat ILT vreest dat het incident in Bunschoten zich zal 
herhalen op andere locaties waar ATM-grond is toegepast. Op welke locaties doelt ILT? 

ILT geeft aan dat haar bekend is dat op dit moment nader onderzoek wordt gedaan op de locaties 
Perkpolder en Heenvliet. ATM wijst erop dat in haar ogen tijdens de zitting ten onrechte de indruk 
is gewekt dat op deze locaties sprake is van grote risico's op bodemverontreiniging. 

Vraag 3: Waarom is ILT van mening dat de afgegeven productcertificaten onbetrouwbaar zijn? 
Anders gezegd: welke onjuiste aannames zouden afnemers kunnen doen op basis van de 
afgegeven productcertificaten? 

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

ATM geeft aan dat zij geen koppeling ziet tussen de — gestelde — afwijkingen van de protocollen 
c.q. het toevoegen van waswater en de betrouwbaarheid van het productcertificaat. Ook indien 
sprake zou zijn van afwijkingen (wat niet het geval is), voldoet de grond immers aan de 
classificatie Klasse Industrie, toepassing grootschalig. 

Vraag 4: Welk concreet doel wil ILT bereiken met het intrekken van de productcertificaten? 

ILT geeft aan dat zij vanuit haar rol in het kwalibo-systeem verplicht is om onjuiste 
productcertificaten van de markt te halen. 

ATM verwijst naar een recent onderzoek van Royal Haskoning DHV naar de toepassing van TGG in 
Bunschoten, waaruit volgens ATM kan worden afgeleid dat het TGG dat in Bunschoten is toegepast 
terecht is geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse Industrie, maar dat de problemen in 
Bunschoten zijn veroorzaakt door de manier waarop de TGG daar is toegepast, namelijk op een 
veenlaag, in combinatie met een ligging onder grondwaterniveau.1  

1Rapport Westdijk Bunschoten-Spakenburg: TGG-toepassing: Plan van aanpak grond- en 
oppervlaktewaterverontreiniging door TGG-toepassing in de Westdijk d.d. 28 september 2017, referentie: 
T&PBD9964R001F0.1. (p. 3) en Opzet aanvullend onderzoek d.d. 28 september 2017, referentie: 
T&PBD9964R001F0.1 (p. 7 en 8). 



ATM voegt daaraan toe dat de verplichting tot intrekking van de productcertificaten tot 
schadeclaims van een dusdanige omvang kan leiden dat dit de continuïteit van het bedrijf in gevaar 
kan brengen. Dit, terwijl het concrete belang bij intrekking en informeren van de afnemers niet 
duidelijk is. Gelet op deze belangen stelt ATM de vraag waarom in elk geval niet met last 4 kan 
worden gewacht tot lasten 1 en 2 onherroepelijk rechtmatig zijn bevonden. 

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

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

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