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Gesprek ILT met Martens en Van Oord (MvO) 10-03-2017 

In dit verslag zijn kort de belangrijkste punten uit het gesprek weergegeven. 

Aanwezig  
MvO 

; Directeur (verantwoordelijk voor projecten) 
; Directeur strategie en innovatie (kennis van de zandfabriek) 
; niet aanwezig. 

ILT 

Doel gesprek 
ILT heeft een bodemsignaal binnen gekregen over problemen met de toepassing van ATM-zand in 
de Eemdijk nabij Bunschoten. Dit ATM-zand is door MvO onder eigen certificaat en erkenning 
geleverd en door de firma Liebregts toegepast. De ILT richt zich op de Kwalibo aspecten waarbij de 
focus primair ligt op het handelen conform de beoordelingsrichtlijnen waarvoor MvO erkend is. 

De ILT wil in dit kader inzicht krijgen in de volgende aspecten: 
• Welke informatie/gegevens heeft MvO gekregen van ATM over de geleverde partij? 
• Welke handelingen heeft MvO met de partij verricht onder de BRL 9335? 
• Welke informatie/gegevens heeft MvO over de onder de BRL 9335 samengevoegde partij 

geleverd aan Liebregts? 

Opmerkingen MvO  
De rol van MvO is beperkt. ATM levert het ATM-zand onder certificaat en Liebregts is de aannemer 
die het toespast. MvO is tussenhandelaar. 

ATM doet steekproeven, daar krijgt MvO de gegevens van. Deze bevestigen altijd dat het product 
voldoet aan de milieuhygiënische criteria van de BRL 9335 en het Bbk. Door MvO worden onder de 
BRL 9335 geen (aanvullende) analyses verricht. 

Via de lopende band komt het ATM-zand binnen op het terrein van MvO. Het binnenkomende zand 
is volgens MvO te beschouwen als 1 partij. Aan de ene kant komt er zand bij en aan de andere 
kant gaat het ervan af. Soms wordt bij een levering ook direct vanaf de lopende band geleverd 
(onder certificaat). 

Op het moment dat het ATM-zand van de band komt is het eigendom van MvO. 

MvO doet alleen de op- en overslag van het ATM-zand. Er worden verder geen bewerkingen 
uitgevoerd. MvO weet waar een levering ATM-zand heen gaat maar niet hoe het specifiek wordt 
toegepast in een werk. 

Liebregts krijgt het BRL 9335 MvO certificaat en later het MvO grondbewijs. 
Niet duidelijk is of Liebregts (later) aanvullende info heeft gekregen m.b.t. deze partij. 
In dit geval is het ATM-zand door MvO voor de wal geleverd. Het was bij MvO bekend dat het een 
grootschalige toepassing bij een dijkverzwaring betrof. 

Soms vraagt een partij die ATM-zand wil gebruiken aan MvO of een bepaalde toepassing van het 
ATM-zand wel of niet mogelijk is. 

Voor eigen projecten doet MvO de melding in het kader van Bbk zelf. 

Eigen toepassingen ATM-zand door MvO. Het is bij veel RWS projecten toegepast. Dit is de eerste 
keer dat er iets mis gegaan is. MvO is direct gestopt met de tussenhandel. 

Opmerkingen ILT  
MvO levert het ATM-zand onder eigen certificaat. Dat brengt ook bepaalde verantwoordelijkheden 
met zich mee. 



Afspraken  
De ILT stelt een kort verslag op en legt dit voor aan MvO om te horen of MvO zich in de inhoud kan 
vinden. 

De ILT zet de openstaande vragen aan MvO op papier zodat MvO daar op kan reageren en de 
gevraagde gegevens kan aanleveren. 

Nog openstaande vragen  
• De ILT ontvangt graag de informatie/gegevens die MvO heeft ontvangen van ATM over de 

aan Liebregts geleverde partij in het kader van de acceptatie van de grond onder de BRL 
9335. 

• De ILT ontvangt graag de informatie/gegevens die MvO over de partij geleverd heeft aan 
Liebregts. Inclusief de eventuele aanvullende info die, na het bekend worden van de 
problemen met de partij, is verstrekt. 

• De ILT ontvangt graag documenten waaruit blijkt hoe MvO de eisen uit de BRL 9335 invult 
met betrekking tot de levering van het ATM-zand onder certificaat. Zoals onder meer de 
geldende versie van het kwaliteitssysteem/handboek ten tijde van de levering van de 
partij. Ook ontvangt de ILT graag de laatste 2 externe audit rapporten van de CI waarbij 
dit onderwerp bekeken is. 

De ILT ontvangt de antwoorden op de vragen graag uiterlijk op 24 maart 2017. 
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Gesprek ILT met Martens en Van Oord (MvO) 10-03-2017 

In dit verslag zijn kort de belangrijkste punten uit het gesprek weergegeven. 

Aanwezig  
Mv0 

; Directeur (verantwoordelijk voor projecten) 
; Directeur strategie en innovatie (kennis van de zandfabriek) 
; niet aanwezig. 

ILT 

Doel gesprek 
ILT heeft een bodemsignaal binnen gekregen over problemen met de toepassing van ATM-zand in 
de Eemdijk nabij Bunschoten. Dit ATM-zand is door Mv0 onder eigen certificaat en erkenning 
geleverd en door de firma Liebregts toegepast. De ILT richt zich op de Kwalibo aspecten waarbij de 
focus primair ligt op het handelen conform de beoordelingsrichtlijnen waarvoor Mv0 erkend is. 

De ILT wil in dit kader inzicht krijgen in de volgende aspecten: 
• Welke informatie/gegevens heeft Mv0 gekregen van ATM over de geleverde partij? 
• Welke handelingen heeft Mv0 met de partij verricht onder de BRL 9335? 
• Welke informatie/gegevens heeft Mv0 over de onder de BRL 9335 samengevoegde partij 

geleverd aan Liebregts? 

Opmerkingen Mv0  
De rol van Mv0 is beperkt. ATM levert het ATM-zand onder certificaat en Liebregts is de aannemer 
die het toepast. Mv0 is tussenhandelaar. 

ATM doet steekproeven, daar krijgt Mv0 de gegevens van. Deze bevestigen altijd dat het product 
• voldoet aan de milieuhygiënische criteria van de BRL 9335 en het Bbk. De steekproeven bevestigen 
dat het materiaal voldoet aan de kwaliteitsklasse industrie en dat het materiaal geschikt is voor 
verwerking in grootschalige toepassing. Dit staat letterlijk op het certificaat. Door Mv0 worden 
onder de BRL 9335 geen (aanvullende) analyses verricht. 

Via de lopende band komt het ATM-zand binnen op het terrein van MvO. Het binnenkomende zand 
is volgens Mv0 te beschouwen als 1 partij. Aan de ene kant komt er zand bij en aan de andere 
kant gaat het ervan af. Soms wordt bij een levering ook direct vanaf de lopende band geleverd 
(onder certificaat). 

Op het moment dat het ATM-zand van de band komt is het eigendom van MvO. 

Mv0 doet alleen de op- en overslag van het ATM-zand. Er worden verder geen bewerkingen 
uitgevoerd. Mv0 weet waar een levering ATM-zand heen gaat maar niet hoe het specifiek wordt 
toegepast in een werk. 

Liebregts krijgt het BRL 9335 Mv0 certificaat en later het Mv0 grondbewijs. 
Niet duidelijk is of Liebregts (later) aanvullende info heeft gekregen m.b.t. deze partij. 
In dit geval is het ATM-zand door Mv0 voor de wal geleverd. Het was bij Mv0 bekend dat het een 
grootschalige toepassing bij een dijkverzwaring betrof. 

Soms vraagt een partij die ATM-zand wil gebruiken aan Mv0 of een bepaalde toepassing van het 
ATM-zand wel of niet mogelijk is. 

Voor eigen projecten doet Mv0 de melding in het kader van Bbk zelf. 

Eigen toepassingen ATM-zand door MvO. Het is bij veel RWS projecten toegepast. Dit is de eerste 
keer dat er iets mis gegaan is. Mv0 is direct gestopt met de tussenhandel. 

Opmerkingen ILT 
Mv0 levert het ATM-zand onder eigen certificaat. Dat brengt ook bepaalde verantwoordelijkheden 
met zich mee. 

Definitief; 28-03-2017 



Afspraken  
De ILT stelt een kort verslag op en legt dit voor aan MvO om te horen of MvO zich in de inhoud kan 
vinden. 

De ILT zet de openstaande vragen aan MvO op papier zodat MvO daar op kan reageren en de 
gevraagde gegevens kan aanleveren. 

Nog openstaande vragen  
• De ILT ontvangt graag de informatie/gegevens die MvO heeft ontvangen van ATM over de 

aan Liebregts geleverde partij in het kader van de acceptatie van de grond onder de BRL 
9335. 

• De ILT ontvangt graag de informatie/gegevens die MvO over de partij geleverd heeft aan 
Liebregts. Inclusief de eventuele aanvullende info die, na het bekend worden van de 
problemen met de partij, is verstrekt. 

• De ILT ontvangt graag documenten waaruit blijkt hoe MvO de eisen uit de BRL 9335 invult 
met betrekking tot de levering van het ATM-zand onder certificaat. Zoals onder meer de 
geldende versie van het kwaliteitssysteem/handboek ten tijde van de levering van de 
partij. Ook ontvangt de ILT graag de laatste 2 externe audit rapporten van de CI waarbij 
dit onderwerp bekeken is. 

De ILT ontvangt de antwoorden op de vragen graag uiterlijk op 24 maart 2017. 

Definitief; 28-03-2017 
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Overzicht overleg en aanvullende informatie MvO 

Gesprek bij MvO in Moerdijk op 10-03-2017 met: 
• ; Directeur 
• ; Directeur strategie en innovatie 

Aanvullende informatie per mail opgevraagd en ontvangen: 
• Vragen opgenomen in verslag gesprek op 10-03-2017 

o Verstuurd op 16-03-2017 
o Ontvangen op 23-03-2017 

• Aanvullende vragen 2e  ronde 
o Verstuurd op 31-03-2017 
o Ontvangen op 04-04-2017 

• Aanvullende vragen 3e  ronde 
o Verstuurd op 04-05-2017 
o Ontvangen op 08-05-2017 

• Aanvullende vragen 4e  ronde 
o Verstuurd op 08-05-2017 
o Ontvangen op 09-05-2017 



Certificaathouder 
Naam 	 : Martens en Van Oord 

	
Certificaatnummer 	:K41449 

Datum afgifte grondbewijs 	 Versie 
Paraaf 

Partijgegevens 
Algemeen 
Mv0 beschikt over een NL-BSB certificaat en verklaart hierbij de volgende partij grond gekwalificeerd te hebben. 
Partijkenmerk 
	

Datum levering 	: 
Partijomvang 	 : ton 	 Plaats van levering 	: 
Civiele kwaliteit indien onderzocht 

	
Partijnummer 	: 

Betreft een 	 : ❑  enkelvoudige partij 	❑  gesplitste partij 	 ❑  samengevoegde partij 
(oorspronkelijke partijgrootte: 	ton 

Herkomst 

Kwaliteit 
Voor de toepassingen in of op de bodem: 

❑ voldoet aan de achtergrondwaarden 
❑ voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen 
❑ voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie 

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren: 
❑ voldoet aan de achtergrondwaarden 
❑ kwaliteitsklasse A / voldoet aan de maximale waarden voor toepassing in zoet oppervlaktewater 
❑ kwaliteitsklasse B / voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater 
❑ voldoet aan de maximale waarden voor toepassing in zout oppervlaktewater 

Voor de toepassing in een grootschalige bodemtoepassing: 
❑ grond die voldoet aan de maximale waarde voor grootschalige bodemtoepassing 

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld 
❑ grond die voldoet aan de maximale waarden van gebiedsspecifiek toetsingskader 

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten: 
❑ pakket A 	 ❑  pakket C3 	 ❑  aanvullende parameter(s): 
❑ pakket Cl 	 ❑  uitloging 
❑ pakket C2 

Gegevens afnemer en locatie 

Afnemer 	 Bestemmingslocatie 
Naam 	 Naam 
Adres 	 Adres: 
PC + Woonplaats 	 PC + Woonplaats 
Telefoon 	 Partijkenmerk melder 
Telefax 

Wenken voor de afnemer 
❑ Dit grondbewijs is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven 
❑ Deze partij grond is zowel milieuhygiënisch als civieltechnisch gekwalificeerd 
❑ Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater 
❑ Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem onder oppervlaktewater 

Autorisatie 

Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 
Damweg 50 
4905 BS Oosterhout 
T (0162) 47 47 47 
F (0162) 47 47 48 Martens en Van Oord 

Certificaathouder 	 v04 
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Certificaathouder 
Naam 	 : Martens en Van Oord 

	
Certiflcaatnummer 
	

K41449 
Datum afgifte grondbewijs 	: 01-07-16 

	
Versie 	 :1 

Paraaf 

Partijgegevens 
Algemeen 
MvO beschikt over een NL-BSB certificaat en verklaart hierbij de volgende partij grond gekwalificeerd te hebben. 
Partijkenmerk 	 : MV0-12013-Eemdijk 

	
Datum levering 	: 06-04-16 t/m 03-06-16 

Partijomvang 	 :124.575 ton 
	 Plaats van levering 	; Dijkversterking Eemdijk 

Civiele kwaliteit indien onderzocht 	: - 	 Partijnummer 	1 
Betreft een 	 x enkelvoudige partij 	o gesplitste partij 	 o samengevoegde partij 

(oorspronkelijke partijgrootte: 	ton 
Herkomst 	 : Oostelijke Randweg 5 te Moerdijk 

Kwaliteit 
Voor de toepassingen in of op de bodem: 

o voldoet aan de achtergrondwaarden 
o voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen 
o voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie 

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren: 
o voldoet aan de achtergrondwaarden 
o kwaliteitsklasse A / voldoet aan de maximale waarden voor toepassing in zoet oppervlaktewater 
o kwaliteitsklasse B / voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater 
o voldoet aan de maximale waarden voor toepassing In zout oppervlaktewater 

Voor de toepassing in een grootschalige bodemtoepassing: 
x grond die voldoet aan de maximale waarde voor grootschalige bodemtoepassing 

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld 
13 grond die voldoet aan de maximale waarden van gebiedsspecifiek toetsingskader 

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten: 
x pakket A 	 o pakket C3 	 o aanvullende parameter(s): 
❑ pakket Cl 	 o uitloging 
o pakket C2 

Gegevens afnemer en locatie 

Afnemer 
	

Bestemmingslocatie 
Naam 	 : F.L. Liebregts BV 

	
Naam 	 : Dijkversterking Westdijk-Eemdijk Noord 

Adres 	 : Putstraat 9 
	

Adres: 	 : Westdijk 
PC + Woonplaats 	: 5091 TH Middelbeers 

	 PC + Woonplaats 
	

3754 Eemdijk 
Telefoon 	 : 013 — 514 14 23 

	
Partijkenmerk melder 

	
370349 

Telefax 	 : 013 — 514 28 05 

Wenken voor de afnemer 
x Dit grondbewijs is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven 
❑ Deze partij grond is zowel milieuhygiënisch als civieltechnisch gekwalificeerd 
x Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater 
o Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem onder oppervlaktewater 

Autorisatie 

Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 
Damweg 50 
4905 BS Oosterhout 
T (0162) 47 47 47 
F (0162) 47 47 48 

X.04.0%013 (-4.to  
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Datum grondbewijs: 13-05-20 

Handtekening 

Grondbewijs BRL Grond 9335-2 
	

Volgnummer: GMA/GB/16.004 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk beschikt over een NL BSB productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij 
grond gekwalificeerd te hebben: 

Kwaliteit (aanvinken indien van toepassing): 
Voor toepassingen in of op de bodem: 
Ovoldoet aan de achtergrondwaarden; 
Ovoldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen; 
®voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie. 	 GR-052 

Voor toepassingen onder oppervlaktewateren; 
Okwatiteitsklasse A voldoet aan de maximale waarde voor toepassing in zoet oppervlaktewater; 
Dkwaliteitsklasse B voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater; 
Ovoldoet aan de maximale waarden voor toepassing in zout oppervlaktewater. 

Voor de toepassing in een grootschalige bodemtoepassing: 
Ogrond die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing. 

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld: 
Clgrond die voldoet aan de maximale waarden van gebiedsspecifiek toetsingskader: 

De partij is onderzocht o de volt ende standaard )akketten: 
®pakket A 	k:pakket Cl 	L1 akket C2 

	
°pakket C3 	1 ©uitloging 

Aanvullende parameter: geen / 	  

Het betreft een:. 
®Enkelvoudige partij 	  

Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
DGesplitste partij 	  
Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
G5amengevoegde partij 
Datum levering: 01/04/2016 t/m 30/04/2016 
Plaats van levering: Zie toepassingslocatie 
Partijkenmerk: MVO TGG/TGAG 01_30/04/16 
Civiele kwaliteit: Partij is geschikt voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoping 
Partijomvang: 95.051,07 ton 

.Gegevens afnemer 
Naam Martens en-Van Oord BV - 
Adres: Domweg 50 
PC + Woonplaats: 4905 85 Oosterhout 
Telefoon/Telefax: 0162 — 474747/474748 
Email: 

Gegevens certificaathouder 
Naam 	 : Afvalstoffen Terminal Moerdijk 
Adres 	 : Vlasweg 12 
PC + Woonplaats : 4782 PW MOERDIJK 

Toepassinqslocatig 
Naam: lijdelijk depot-Martens en Van Oord 
Adres: Oostelijke randweg 5 
PC + Woonplaats: 4782 PZ Moerdijk 

WwkortvecaLtielfecter.Leannelece lettetme.tereduinol 
Dit grondbewijs is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van S jaar bewaard te blijven 

C3 Deze partij grond is zowel rn lieuhygiannch als civieltechnisch gekwalificeerd. 

O Ue{C partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater: 

O Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem onder oppervlaktewater: 

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de partijhouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit de 
certificeethouder weten 



GR-052 

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten; 
®pakket A °pakket Cl Dpakket C2 Dpakket C3 Duitloging 
Aanvullende parameter: geen / 

ATM 
Port of Shanks Group 

Type: 	Formulier 
Naam: Grondbewijs BRL 9335 
Nummer: EF 3.6 
Pagina: 1 van 1 

Versienr: 2 
Uitgifte: 	september 2013 

Making more from waste 

Grondbewijs BRL Grond 9335-2 
	

Volgnummer: GMA/GB/16.005 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk beschikt over een NL BSB productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij 
grond gekwalificeerd te hebben: 

Kwaliteit (aanvinken indien van toepassing): 
Voor toepassingen in of op de bodem: 
°voldoet aan de achtergrondwaarden; 
°voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen; 

voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie. 

Voor toepassingen onder oppervlaktewateren; 
Dkwaliteitsklasse A voldoet aan de maximale waarde voor toepassing in zoet oppervlaktewater; 
D kwaliteitsklasse 8 voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater; 
Dvoldoet aan de maximale waarden voor toepassing in zout oppervlaktewater. 

Voor de toepassing in een grootschalige bodemtoepassing: 
Elgrond die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing. 

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld: 
Ogrond die voldoet aan de maximale waarden van gebiedsspecifiek toetsingskader: 

Het betreft een:. 
®Enkelvoudige partij 	  

Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
°Gesplitste partij 	  
Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
°Samengevoegde partij 
Datum levering: 01/05/2016 t/m 31/05/2016 
Plaats van levering: Zie toepassingslocatie 
Partijkenmerk: MVO TGG/TGAG 01_31/05/16 
Civiele kwaliteit: Partij is geschikt voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoping 
Partijomvang: 96.663,70 ton 

Gegevens afnemer 
Naam: Martens en Von Oord BV 
Adres: Domweg 50 
PC + Woonplaats: 4905 BS Oosterhout 
Telefoon/Telefax: 0162 - 474747/474748 
Email:  

Gegevens certificaathouder 
Naam 	 : Afvalstoffen Terminal Moerdijk 
Adres 	 : Vlasweg 12 
PC + Woonplaats : 4782 PW MOERDIJK 

Datum grondbewijs: 13-06-201 

Handtekening 	 

Toepassingslocatie 
Naam: Tijdelijk depot Martens en Van Oord 
Adres: Oostelijke rondweg 5 
PC + Woonplaats: 4782 PZ Moerdijk 

Wenken voor de afnemer iaansinken Indien van toepassing) 

Dit grondbewijs Is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven 

a Deze partij grond Is zowel milieuhygienisch Ms civieltechnisch gekwalificeerd. 

Deze partij grond b bedoeld voor toepassing op of In de bodem niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater. 

a Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem onder oppervlaktewater: 

Vraag indien gewenst nettere specificaties over de partij bij de partijhouder op. Beslis tijdig of tr een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit de 
ceetificaatbouder weten. 



GR-052 

De partij is onderzocht oo de volgende standaardpakketten: 
Opakket A 	FLSakket Cl 	°pakket C2  Dpakket C3 

	
°uitloging 

Aanvullende parameter: geen / 	  

ATM 
Part of Shanks Group  

Type: 	Formulier 
Naam: Grondbewijs BE«. 9335 
Nummer: EF 3.6 
Pagina: 1 van 1  

Versienr: 2 
Uitgifte: 	september 2013 

Making more trom waste}  

Grondbewijs BRL Grond 9335-2 
	

Volgnummer: GMA/G8/16.006 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk beschikt over een NL BSB productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij 
grond gekwalificeerd te hebben: 

Kwaliteit (aanvinken indien van toepassing): 
Voor toepassingen in of op de bodem: 
°voldoet aan de achtergrondwaarden; 
Clvoldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen; 
Ovoldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie. 

Voor toepassingen onder oppervlaktewateren; 
Clkwaliteitsklasse A voldoet aan de maximale waarde voor toepassing in zoet oppervlaktewater; 

kwaliteitsklasse B voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater; 
Dvoldoet aan de maximale waarden voor toepassing in zout oppervlaktewater. 

Voor de toepassing in een grootschalige bodemtoepassing: 
®grond die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing. 

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld: 
Clgrotici die voldoet aan de maximale waarden van gebiedsspecifiek toetsingskader 

Het betreft een:. 
®Enkelvoudige partij 	  

Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
°Gesplitste partij 	  
Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
°Samengevoegde partij 
Datum levering: 01/06/2016 t/rn 30/06/2016 
Plaats van levering: Zie toepassingslocatie 
Partijkenmerk: MVO TGG/TGAG 01_30/06/16 
Civiele kwaliteit: Partij is geschikt voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoping 
Partijomvang: 78116,23 ton 

Gegevens afnemer 
Naam: Martens en Van Oord 8V 
Adres: Domweg 50 
PC - Woonplaats: 4905 85 Oosterhout 
Telefoon/Telefax: 0162 - 474747/474748 
Email:  

fiegevens certificaathouder 
Naam 	 : Afvalstoffen Terminal Moerdijk 
Adres 	 : Vlasweg 12 
PC + Woonplaats : 4782 PW MOERDIJK 

Datum grondbewijs: 26-07.20 

Handtekening 	 

Toepassingslocatie  
Naam: Tijdelijk depot Martens en Van Oord 
Adres: Oostelijke randweg 5 
PC + Woonplaats: 4782 PZ Moerdijk 

Wt4g.14 voer de afnemer Ma/ranken indien van toep  agill 

Dit grorilhewirt is geldig lot maximaal 3par na de datum van uitg,he en dient gedurende een periode van Spar bemand te blijven 

c) Deze partij grond is TOOM milieuhygienisch als civieltechnisch geltwaliticeerd, 

el Deze pad) wend n bedoeld voor toepassing op al aa de boden, niet zijnde de boden, onder oppervlaktewater; 

o Doe partij grond is bedoeld voor toepassing op ol in de bodem onder oppervlaktewater; 

Vraag indien gewenst nadere specilitaties wet de part] hij de partijhuuder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit de 
certificaathouder weten. 
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Melding besluit bodem kwailka 

Meldingnummer: 

Melding gedaan op: 

Melding type: 

Melding gedaan door: 

Status:  

370349.1 

31-03-2016 

Toepassing partij 

FL. Liebregts b.v, 

werkvoorbereiding 

013-5141423 

info@fl-liebregts.n1 

Verzonden 



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

Postadres 	 Steenbokstraat 10 

7324AX Apeldoorn 

Telefoonnummer 	 0555272911 

Faxnummer 

E-mailadres 	 info@vallei-veluwe.n1 

Contactpersoon 

Naam  

Telefoonnummer 

Mobielnummer 	 MEM 
E-mailadres 	 @vallei-veluwe.n1 

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

Postadres 	 Putstraat 9 

5091TH Middelbeers 

0135141423 

info@fl-liebregts.n1 

Eik  01@fl-liebregts.n1 

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond ei 
baggerspecie 
Toegepast materiaal: 

Toepassingtype: 

GBT Kern of Leeflaag: 

Toepassingsgebied: 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

E-mailadres 

Contactpersoon 

Naam 

Telefoonnummer 

Mobielnummer 

E-mailadres 

Grond 

Toepassing in grootschalige bodemtoepassing 

Kern 

Op de landbodem 



4. Project details 
Naam: 	 Dijkversterking Westdijk - Eemdijk Noord 

Startdatum: 	 28-9-2015 

Einddatum: 	 31-12-2017 

5. Toepassing details 
Toe te passen partij 

Startdatum: 	 07-04-2016 

Afrondingsdatum: 	 31-12-2016 

Materiaal hoeveelheid: 	 72429 m3  

Toepassing 

Laagdikte (m): 	 3,70 

Laagdikte volume (m3): 	 72429 

Laagdikte beschrijving: 	 GBT grond 

Leeflaag dikte (m): 	 0,70 

Leeflaag volume (m3): 	 26818 

Leeflaag beschrijving: 	 Klei AW2000 

Rapport 

Naam organisatie die rapport 
geschreven heeft: 

Rapportnummer: 



T 	L 	sing-SKSI 	.est.13.,/T 

6, Adresgegevens van dc toepassingslocatie 
Adres: 	 Westdijk 

Postcode: 

Plaats: 	 Eemdijk 

X-coordinaat: 	 152781 

Y-costirdinaat: 	 475579 

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 

Omschrijving: 

Plattegrond 

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

160329 gbt vak 1 2 blad 2.pdf 

160329 gbt vak 1 2 blad 3.pdf 

Plattegrond: 



7. Gegevens van de locatie van herkomst 
Grondbewerkingsinrichting: 

Adres: 	 Vlasweg 12 

Postcode: 	 4782PW 

Plaats: 	 Moerdijk 

X-coordinaat: 	 100713 

Y-coordinaat: 	 411996 

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 

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

Plattegrond 

Plattegrond: 



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

Bevoegd Gezag 

Naam: 	 Bunschoten 

Afdeling: 

Adres: 	 Postbus 200 

Postcode: 	 3750GE 

Plaats: 	 BUNSCHOTEN 

Telefoonnummer: 	 033-2991411 

Faxnummer: 	 033-2987806 

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

Bodemkwaliteitklasse: 	 Voldoet aan de achtergrondwaarden (AW 
2000) 

10. Milieuhygiënische verklaringen 
Milieuhygiënische verklaringen: 	Partijkeuring 

Naam Producent 	 KIWA 

Certificaatnummer 	 K41449/07 

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

Kwaliteitgegevens bestand: 

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

Organische stof gehalte: 

% Bodemvreemd materiaal (Afval): 

% Bodemvreemd materiaal (Puin): 



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

13. Status (Melder 
Kenmerk Melder: 	 15011 - BVE - GBT 

Opmerking melder: 

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

Bij onduidelijkheden graag even contact opnemen met 	 bereikbaar op 



M1 
mg/kg ds 

M2 
mg/kg ds 

gem. 
mg/kg ds 

M2 M1 gem. 
Achtergrond-

waarden 

bodemfunctieklasse / 
kwaliteitsklasse 

Wonen Industrie 
mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds Voldoet aan: 

0,20 
0,20 
0,20 
0,45 

0,295 
0,250 
0,250 
0,500 

0,295 
0,250 
0,270 
0,500 

0,20 
0,20 
0,20 
0,45 

1,00 
1,25 
1,25 
1,25 

Industriekwaliteit 
0,250 
0,260 

0,2950 

0,500 

achtergrondwaarde 
Industriekwaliteit 
achtergrondwaarde 

0,059 
< 0,050 
< 0,050 

0,10 

0,059 
< 0,050 

0,054 
0,10 

0,050 
0,052 

0,0590 

0,100 

ethylbenzeen 

xyleen (som) 

benzeen 

tolueen 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
ATM: MvO deelpartij P 
ca. 9.945 ton 
18 september 2018 
Vlasweg 19 - Moerdijk  

20 september 2018 
Voorlopig 
2018135614/1 
2018135627/1 
2018135634/1 
2018135697/1  

Euroteam Milieu B.V. 

TOETSING ANALYSEGEGEVENS PARTIJKEURING 

Toetsingskader: Regeling bodemkwaliteit 

	

MI 	M2 

	

90,3 	89,5 

	

0,0 	0,0 

	

0,0 	0,0 

	

0,0 	0,0 

alfa-HCH  
beta-HCH  
gamma-HCH  
drins (som)  
DDE (som)  
DDD (som)  
DDT (som) 	  
heptachloor  
alfa-endosulfan  
heptachloorepoxide (som) 
chloordaan (som)  
"' In beide monsters zijn alle separate componenten gerapporteerd als "< vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04", e mag dus worden aangenomen dat het depot v.w.b. deze somparameter voldoet aan de 

achtergrondwaarde. 
In beide monsters is deze parameter gerapporteerd als "< vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04". er mag dus worden aangenomen dat het depot v.w.b. deze parameter voldoet aan de achtergrondwaarde. 

Opdrachtgever 
Partijnummer  
Partijgrootte 
Datum monstername 
Locatie monstername 

Datum 
Status beoordeling 	 
Rapportnr. Analytico 

droge stofgehalte (gew %) 
org. stof (gew% ds) 
lutum (gew% ds) 
pH 

gem 
89,90 

Vluchtige Aromaten (BTEX) 

gemeten concentraties 

Organo chloor bestrijdingsmiddelen, OCB 

gemeten concentraties gecorrigeerd naar 
"standaard bodem" 

standaard maximale waarden 

y 4) 
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2 6 SEP. 2018 COmgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant 

1111111111111 

earci~~ 
Ult de cndierzooksresoltaten blijkt dat do enderzeehui partij grond op basis ven bet 
gehalte een nikkel, tink, benzeen, tolueen, aifaii/iCh en eeta•IiCH aengesserkt dient 
te worden ais kwailteltskiasse trldeatrie. 
PFOS, PPOA en Gen% zijn niet in verhoogd. «taken eangetocnd. 

party 2 (pulkoosista).  
Uit oe oncierzoieksresu toten kijkt dat de oiderzochts parel trein op beats ven het 
gehalte aan nikkel, i.nk, a:fa•HCH en betailiCH aangemerkt cent to ~Sen als 
losalltsitsidasse rooustrio. 
PFOS, PFOA en Gen% zijn net Ir verhoopos galtiter aangetoond. 

psrtli 3 tiecene thermisch gereinigde grond,:  

geren* aart r.kkel, zink, 	 en Seta.niCiii aangemerkt eert te ~den als 

ks,elitoltsk:asse industrie, 
PFOS, PFOA en GenX zijn niet ,17 velleoige gsha'itor aangotocrid. 

rConeiusie onderzoek 

VERZONDEN 2 5 SEP, 2018 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
T.a.v. de directie 
Postbus 30 
4780 AA MOERDIJK 

Geachte directie, 

Op 13 maart 2018 hebben medewerkers van ons Team Metingen en 
Onderzoek (TMO) partijkeuringen uitgevoerd op partijen thermisch 
gereinigde grond op het voormalig terrein van Martens van Oord aan de 
Oostelijke Randweg te Moerdijk. De resultaten daarvan zijn weergegeven 
in het bijgevoegde rapport "Inspectie van een drietal partijen thermisch 
gereinigde grond middels partijkeuringen op het terrein van ATM, 
Vlasweg 12 te Moerdijk". d.d. 12 juni. 2018. Uit de analyseresultaten 
blijkt dat er geen verhoogde concentraties PFOS, PFOA en GenX zijn 
aangetroffen. 

zaaknummer 
18021762 

uw kenmerk 

onderwerp 
partijkeuring TGG 

behandeld door 

omvvb.n1 

plaats / datum 
Tilburg, 
25 september 2018 

bljlage(n) 
1 

Sponde a n 181 
5038 CB Tilburg 

Postbus 75 
5000 AB Tilburg 

013 206 01 00 

info@omwb.n1 
?t,:•••:::i 't. ; • 	 f>o 	,i>erf 	v?'21q? el NU," 	 www.omwb.ni  



Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de toezichthouder. De 
contactgegevens vindt u in de rechterkolom van deze brief. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Cc: 
- Gemeente Moedijk. 

Zaaknummer; i*1i35(14 	pagina 2 van 2 
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@mgevings dienst 
Midden- en West-Brabant 1101[111 Jill] lij 11 

INSPECE11 
livA 1 013 

Postbus 75 

5000 AB Tilburg 

013 - 206 01 00 

info@omwb.nl  

Inspectie van een drietal partijen thermisch gereinigde 
grond middels partijkeuringen op het terrein van ATM, 
Vlasweg 12 te Moerdijk 

Opdrachtgever 
Team toezicht Industrie en MKB, 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
Zaaknummer 
18021762 
Zaakverantwoordelijke 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Datum 

12 juni 2018 



Goedgekeurd door 

Technisch adviseur 

Verantwoording 

Het team Metingen en Onderzoek is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie 
conform NEN-EN-ISO/IEC 17020 (registratienummer I 073). De verklaring van 
accreditatie en het bijbehorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 
activiteiten zoals vastgelegd op het overzicht van verrichtingen voor de monsterneming 
en de overdracht van de monsters, inclusief de bijbehorende veldwerkregistratie, aan een 
erkende instelling. 
Het team Metingen en Onderzoek is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
aangewezen als erkende instantie voor het uitvoeren van partijkeuringen van grond 
volgens het Bes/uit bodemkwaliteit. Zie voor meer informatie bijlage H. 

Functiescheiding: Het veldwerk is uitgevoerd onafhankelijk van de opdrachtgever en 
conform de eisen van AS SIKB 1000 en de bijbehorende protocollen. 

1001 	Ja 
1001 	Ja 

Instelling(en) waaraan een deel van het onderzoek is uitbesteed: 
Eurofins Analytico 

Tenzij anders vermeld, is gebruikgemaakt van geaccrediteerde methoden die conform of 
gelijkwaardig zijn aan die in de voorgeschreven eisen. Afwijkingen staan altijd vermeld op het 
bijgevoegde analysecertificaat. 

Datum publicatie 
Tilburg, 12 juni 2018 

Ondertekening 

Zaakverantwoordelijke 
Telefoon: Frez~~..  
E-mail: 	©omwb.nl 
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1 	Inleiding 

Soort onderzoek Partijkeuringen partijen thermisch gereinigde grond 

Protocol 1001 Onderzoeksnorm/strategie. 
Tenzij anders vermeld is (zijn) 
de genoemde norm(en) 
onderdeel van de 
geaccrediteerde verrichtingen 
van het team Metingen en 
Onderzoek. 
Aanleiding onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van toezicht. Er bestaan twijfels over de 

milieuhygiënische kwaliteit van de thermisch gereinigde grond. Het vermoeden 
bestaat dat de thermische gereinigde grond verontreinigingen bevat buiten het 
standaardpakket van de NEN 5740 voor grond. 

Doel onderzoek Bepalen kwaliteit van de toegepaste partij(en) grond in relatie tot het Besluit 
bodemkwaliteit 

2 	Situatiebeschrijving 

Locatie Vlasweg 12 Moerdijk 

Eigenaar partij ATM, Vlasweg 12 Moerdijk 

Gegevens gekeurde partijen Op het voormalige terrein van Martens en Van Oord aan de Oostelijk Randweg in 
Moerdijk is een partij thermisch gereinigde grond in depot gelegen. De partij heeft 
een omvang van ca. 800.000 ton. De partij is afkomstig uit de thermische 
reinigingsinstallatie van ATM en is ca. 1 jaar gelegen in de bulkopslag. Daarnaast zijn 
diverse partijen thermische gereinigde grond opgeslagen in de opslagvakken op het 
voormalige terrein van Martens en Van Oord. De in deze opslagvakken opgeslagen 
partijen zijn recent (thermisch) gereinigd. 
Voor het onderhavige onderzoek zijn van de bulkpartij van 800.000 ton twee 
deelpartijen geselecteerd met een omvang van 10.000 ton (partij 1 en partij 2). 
Daarnaast is de partij die ten tijde van het onderzoek was opgeslagen in opslagvak 6 
geselecteerd voor monsterneming. Deze partij (partij 3) heeft een omvang van ca.. 
6.600 ton. 

Afmetingen partij Partij 1 (bulkopslag): Lengte: 25 meter, breedte: 20 meter, hoogte: 7 meter 
Partij 2 (bulkopslag): Lengte: 25 meter, breedte: 20 meter, hoogte: 7 meter 
Partij 3 (opslagvak 6, recent gereinigd): Lengte: 30 meter, breedte: 17 meter, 
hoogte: 5 meter 

Situering en foto's partij Zie bijlage A, B en C 
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3 	Veldwerkzaamheden, laboratoriumonderzoek en 
resultaten 

Datum veldwerkzaamhedén 	13 maart 2018 

Protocol(len) 	 SIKB-protocol 1001 

Zie bijlage H 
Monsternemingsstrategie 	De monsterneming van de gekeurde partijen thermisch gereinigde grond is middels 

een systematisch raster uitgevoerd. De steekbusmonsters ten behoeve van de 
analyse van de vluchtige parameters zijn aselect genomen uit de boringen die 
geplaatst zijn op de rasterpunten van het systematische raster. 

Omdat de partijkeuringen handmatig niet uitvoerbaar zijn, is ten behoeve van de 
monsterneming gebruik gemaakt van een mechanische volle avegaarboor. Met behulp 
van deze boorstelling kon een maximale boordiepte van 7 meter worden bereikt. De 
grepen zijn per 0,5 meter vanuit de avegaarboor genomen nadat deze omhoog was 
getrokken. 

Het monsternemingsplan is opgenomen in bijlage D. 
Aantal grepen  Deelpartij 1:  

Van deze deelpartij zijn 2 x 56 grepen genomen met behulp van een volle 
avegaarboor. De grepen zijn in het veld samengevoegd tot 2 mengmonsters van elk 
56 grepen (MM 1, MM 2). Uit deze twee emmers zijn met een steekguts ook twee 
monster (MM 1-1, MM 2-1) samengesteld ten behoeve van de analyse op GenX, PFOA 
en PFOS. 
Ten behoeve van de analyse op vluchtige parameters zijn 12 steekbussen genomen. 
Deze steekbusmonsters zijn in het laboratorium samengevoegd tot twee 
mengmonsters van ieder 6 steekbussen (monster 7 en 8). 

Deeloartii 2:  
Van deze deelpartij zijn 2 x 56 grepen genomen met behulp van een volle 
avegaarboor. De grepen zijn in het veld samengevoegd tot 2 mengmonsters van elk 
56 grepen (MM3, MM4). Uit deze twee emmers zijn met een steekguts ook twee 
monster (MM 3-1, MM 4-1) genomen ten behoeve van de analyse op GenX. PFOA en 
PFOS. 
Ten behoeve van de analyse op vluchtige parameters zijn ook 12 steekbussen 
genomen, deze zijn in het laboratorium samengevoegd tot twee mengmonsters van 
ieder 6 steekbussen (monster 9 en 10). 

Deelpartij 3:  
Van deze deelpartij zijn 2 x 50 grepen genomen met behulp van een volle 
avegaarboor. De grepen zijn in het veld samengevoegd tot 2 mengmonsters van elk 
50 grepen (MM 5, MM 6). Uit deze twee emmers zijn met een steekguts ook twee 
monster (MM 5-1, MM 6-1) genomen ten behoeve van de analyse op GenX, PFOA en 
PFOS. 
Ten behoeve van de analyse op vluchtige parameters zijn ook 12 steekbussen 
genomen, deze zijn in het laboratorium samengevoegd tot twee mengmonsters van 
ieder 6 steekbussen (monster 11 en 12). 

Ligging partij 	 De ligging van de partij is ingemeten met behulp van dGPS, met een nauwkeurigheid 
von < 1 m. 

Relevante veldgegevens 	De monsternemingsformulieren zijn opgenomen in bijlage E.' 

De partijen betreffen thermisch gereinigde grond en zijn puin- en grindhoudend. 
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Nikkel, zink, benzeen, tolueen, 
alfa-HCH, beta-HCH 

A+B Partij 1 Kwaliteitsklasse 
industrie 

A+B Partij 2 Benzeen Kwaliteitsklasse 
industrie 

Nikkel, zink, alfa-HCH, beta-HCH 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn PID-metingen verricht in de 
boorgaten en in de opgeboorde grond. Er zijn zowel in de boorgaten als in de 
opgeboorde grond geen verhoogde PID-waarden gemeten. 

Analysewerkzaamheden  Eurofins Analytico 

Analyseresultaten  Zie analysecertificaten bijlage F. 

Van geen van de onderzochte parameters overschrijdt de verhouding tussen de 
meetwaarden (de hoogste meetwaarde gedeeld door de laagste meetwaarde) de 
factor 2,5. Er is geen aanleiding om aanvullend op de normale kwaliteitsborging na te 
gaan of er in de procedure (monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse) 
fouten zijn gemaakt. 

Normering 	 Conform de toetsingsregels uit de Regeling bodemkwaliteit. Een aantal onderzochte 
parameters zijn niet genormeerd in de Regeling bodemkwaliteit. (zie bijlage H) 

Toetsing resultaten 	 In tabel 1 zijn de resultaten van het samenstellingsonderzoek samengevat. Deze 
resultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden (AW), de maximale waarden 
kwaliteitsklasse wonen (KW) en de maximale waarden kwaliteitsklasse industrie (KI) 
uit de Regeling bodemkwaliteit. Een aantal onderzochte parameters zijn niet 
genormeerd in de Regeling bodemkwaliteit. De gemeten gehalten van deze niet 
genormeerde stoffen zijn weergegeven in bijlage G. De gemeten concentraties voor 
PFOS, PFOA en GenX zijn weergegeven in tabel 2. Deze resultaten zijn niet getoetst 
aan normen. (Zie bijlage G en onderstaande tabellen). 

Tabel 1: Resultaten samenstellingsonderzoek genormeerde parameters 

Toetsing (*) 
Eindoordeel 

KW 	 KI 
	

NT 
Partijen thermisch gereinigde grond bulkopslag 

Partij recent thermisch gereinigde grond in opslagvak 

Partij Analyses 

A+B Partij 3 Kwaliteitsklasse 
industrie 

Nikkel, zink, alfa-HCH, beta-HCH 

In de bovenstaande tabel zijn de overschrijdingen van de achtergrondwaarde en 2 x achtergrondwaarde niet 
weergegeven. 

KW 	gehalte > 2 x achtergrondwaarde en 5 maximale waarde kwaliteitsklasse wonen; 
KI 	gehalte > maximale waarde kwaliteitsklasse wonen en 5 maximale waarde kwaliteitsklasse industrie; 
NT 	gehalte > maximale waarde kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar); 
Pakket A: Standaardpakket AP-04 (SG: samenstelling grond): zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, 

kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC), droge stof, humus, lutum. Dit standaardpakket is 
in overleg met de opdrachtgever uitgebreid met de volgende parameters; Metalen: (Te, Al, Be, Fe, Sb, 
Se, V, P), BTEX/VOCL's, Organobestrijdingsmiddelen, Dioxines, Cyanide (complex, vrij), EOX, fenolen, 
MBTE, EBTE, CI, Br, SO4, Calcium, magnesium, PFOS, PFOA en GenX; 

(*) 	Om aan te tonen of een toetsingswaarde met minimaal een factor 1,4 wordt overschreden zijn de 
gemiddelde waarnemingen gedeeld door 1,4 voordat deze zijn getoetst. 
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B 

C 

D 

E 

F 

H 

Tabel 2: Resultaten aanvullend onderzoek (PFOA, PFOS en GenX) 

Partij GenX PFOS PFOA Monster 

Partij 1  MM 1-1 (0-700)  < 0,1 pg/kg.ds.  < 0,1 pg/kg.ds.  < 0,5 pg/kg.ds. 

Partij 2 

MM 2-1 (0-700) 

MM 3-1 (0-700)  

< 0,1 pg/kg.ds. 

< 0,1 Pg/kg.ds.  

< 0,1 pg/kg.ds. 
< 0,1 pg/kg.ds.  

< 0,5 pg/kg.ds. 
< 0,5 pg/kg.ds. 

Partij 3 

MM 4-1 (0-700) 

MM 5-1 (0-500)  

< 0,1 pg/kg.ds. 

< 0,5 pg/kg.ds.  

< 0,1 pg/kg.ds. 

< 0,5 pg/kg.ds.  

< 0,5 pg/kg.ds. 
< 0,5 pg/kg.ds. 

MM 6-1 (0-500)  < 0,5 pg/kg.ds.  < 0,5 pg/kg.ds.  < 0,5 pg/kg.ds. 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat PFOA, PFOS en GenX niet in verhoogde concentraties is aangetoond. 

De analyseresultaten van de overige onderzochte parameters zijn opgenomen in bijlage F en G. 

4 	Conclusie 

Conclusie onderzoek Partij 1 (bulkopslag):  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de onderzochte partij grond op basis van het 
gehalte aan nikkel, zink, benzeen, tolueen, alfa-HCH en beta-HCH aangemerkt dient 
te worden als kwaliteitsklasse industrie. 
PFOS, PFOA en GenX zijn niet in verhoogde gehalten aangetoond. 

Partij 2 (bulkopslag):  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de onderzochte partij grond op basis van het 
gehalte aan nikkel, zink, alfa-HCH en beta-HCH aangemerkt dient te worden als 
kwaliteitsklasse industrie. 
PFOS, PFOA en GenX zijn niet in verhoogde gehalten aangetoond. 

Partij 3 (recent thermisch gereinigde grond):  
gehalte aan nikkel, zink, alfa-HCH en beta-HCH aangemerkt dient te worden als 
kwaliteitsklasse industrie. 
PFOS, PFOA en GenX ziin niet in verhoogde gehalten aangetoond. 

5 	Bijlagen 

Ligging onderzoekslocatie 

Situatietekening 

Foto's onderzochte partij 

Meetplan 

Monsternemingsformulieren 

Analysecertificaten 

Toetsingstabellen 

Betrouwbaarheid, kwaliteit, normen en normering 
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Bijlage A. Ligging onderzoekslocatie 

Deze bijlage bestaat uit 2 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 



ATM Moerdijk (omgevingsdienst 
Middon- on Wo..-BrabAnt 

Sassenplaat 
-9 

Sassen iaat 
-4 

0 	250 	500 	750 	1000 m 

Schaal (bij formaat A4) 1:20.000 

Zaaknummer: 18021762 
Projectverantvvoordelijke: JWvZ 
Bijlage: A 



Bijlage B. Situatietekening 

Deze bijlage bestaat uit 3 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 



Legenda 

0 	20 	90 

Sawd. (bij r.rn.,4 A3) 1:1.500 

Zaaknummer:18021762 
Projectverantwoordellke: JWVZ 
Bijlage: 81 
Veldwerker(s): )WvZ, BvB 
Datum veldwerk: 13-3-2018 





Bijlage C. Foto's onderzochte partij 

Deze bijlage bestaat uit 14 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 

























Bijlage D. Meetplan 

Deze bijlage bestaat uit 2 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 



depot 
nader te bepalen 
Tijdens eeerdere pk 
verhoogde concentraties 
aan vluchtige aromaten 
aangetoond 

opslag  
-e  
historische informatie 

max. korrelgrootte D95 [mm] 
factor 

16 
0,02 

4 

4 

4 

Transport 

gekoeld 
niet gekoeld 
donker 
Veiligheid 
wegafzetting 
vetje 
klicmelding 
beschermende kleding 
gehoorbescherming 
bril 
adembescherming 
anders 
Opmed8noen 

Accoord Senior Technisch Adviseur bodem 	 datum 	 23-2-2018 

versie 4.2 	 " vanaf 7 mei 2014 

Formulier meetplan bouwstoffen 

COmgevingsdiens 
Midden- en M.'e,d.,Bralrarri 

Algemene informatie 

	

18021762 datum onderzoek 	 26 februari en 13 maart 2018 

	

!plagt__ _,....90e!f9e!' 	 !ATM Moerrijk 
Partijkeuring diverse partijen merrrascn gereinigde grond op het terrein aan de Vlasweg 
in Moed*. Op 26 februari 2018 waden 2 partijen los gestorte thenniSch gereinigde 
grond gekeurd. Op 13 maart worden 2 deelpartijen van het grote opslagdepot gekeurd. 
De deelpartijen hebben een omvang van max 10,000 ton en worden machinaal geboord. 
OMWB ijimism) namens provincie Noord-Brabant 

zaaknummer 
projectleider 
projectomsdmnring 

naam opdrachtgever 
tel. nr. opdrachtgever 

Vaststeden 	heit partij 
grond in relatie tot 
Besluit bodemkwaliteit 

doel onderzoek NEN 7301 niet vormgegeven 
NEN 7302 niet vormgegeven 
NEN 7303 vormgegeven 

Materiaal Protocol 
Grond 1001 4 

Niet vormgegeven Ixowstof 1002 
Vortdgegeven bouwstof 1003 

soortelijk massa (kg/m3) aardygro het materiaal Thermisch gereinigde grond 2600 
bulkikhtheid [kg/m3) 1600 

factor g 0,25 
variatiecoèfficient 0,1 
korrelgroote bepalen ja/nee nee 
bulkdichtheid bepalen ja/nee nee 

Monsterneming 
[omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team Metingen en Onderzoek Uitvoerende organisatie 

verdeling grepen Monsternemingsmethode  
statische partij 
b ansportsysteem 
gekozen plaatsen 
verplaatsen hele partij 
verplaatsen deel v.d. partij 
stilstaande band 
stortroom 

enkelvoudig aselect 
gestratificeerd aselect 
systematisch 
anders 
monsters en grepen 

100 aantal grepen totaal 
aantal monsters 

min888ab; 
6,83 
0,18 

efftootbef grepen apart verpakken ja/nee 
Monstergrootte [kg) 
Greepgrootte [kg] 

monsters of grepen 
verzegelen ja/nee 

8,85 nee 0,18 
Bosapparatuur 
Omstandigheden 

Codering monsters/grepen Verpakking 
emmers 10 titer 
emmers 5 liter 
steekbussen 
azen potten 210 ml 

1 

3 
4 
S 

gekoeld 
niet gekoeld 
drinker 

6 
7 

Onda9 9 
10 
11 
12 

Analyses 

4 

Samenstelling  
NEN-pakketgrond 
PAK, minerale olie, E0x 
anders  
Uitloging  
Volledig pakket bouwstoffen 
anders 

4 

1) Voor het handhaven van de veiligheid bij de voorbereiding en uitvoering van dit meetproject dienen de instructies gevolgd 
te worden de beschreven zijn in het artio-managementsysteem van Bureau glieumetingen: Veilig werken en persoonlijke 
bescherming. 
De partgkeunng van het grote depot (ca. 800,000 ton) zal mbv machinale avegaarbonngen worden uitgevoerd. 
Van deze partij zullen 2 deelpartijen van max. 10,000 ton worden afgebakend en gekeurd. Van elke partij zullen 
tevens 12 steekbussen genomen worden. 
' Monsters worden tevens geanalyseerd op vluchtige componenten, aanvullende metalen, PFOS, PFOA, GenX 

tri:bare partijgegevens / vooronderzoek 
- tekening ligging onderzoekslocatie 
- tekening indeling deelpartijen 
- tekening ruimtelijke verdeling grepen 

iNgertMegd ra/nee 
18  
nee 
nader te bepalen 
nader te bepalen 



Bijlage E. Monsternemingsformulieren 

Deze bijlage bestaat uit 5 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 



ATM Moerdijk plaats onderzoek 

Verpakking 
emmers 10 liter 
emmers 5 liter 
glazen potten 1 liter 
glazen potten 210 ml 
Controle weegschaal nr. 

massa [gram] 
230 

Bijlagen 'Bijgevoegd _ja / nee 

Formulier monsterneming bouwstoffen 

vings diens t 
,.„ 

Algemene informatie 
Uitvoerende organisatie  Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team Metingen en Onderzoek 
zaaknummer  18021762 Partij 1  datum onderzoek  26 februari en 13 maart 2018 
projectleider 
projectomschrijving Partijkeuring diverse partijen thermisch gereinigde grond op het terrein aan de Vlasweg 

in Moerdijk. Op 26 februari 2018 worden 2 partijen los gestorte thermisch gereinigde 
grond gekeurd. Op 13 maart worden 2 deelpartijen van het grote opslagdepot gekeurd. 

projectmedewerkers 1WvZ, BvB 
Aantal bijgevoegde foto's  Zie bijlage C 
Monsterneming 
Boor apparatuur  ateriaal 
steekguts 0 5 cm 
edelmanboor 0 5 cm 
edelmanboor 0 10 cm 
avegaar 
anders 
verdeling grepen 
enkelvoudig aselect 
gestratificeerd aselect 
systematisch 
willekeurig 
anders 
partijgrootte  

4 

Partij 1 (ca. 9100 ton)  

textuur 
Maximale korrelgrootte 

evtuele bijmengingen  
ViOeel asbest aangetroffen 
PeWij ingemeten  
Monsternemingsmethode 
statische partij 
transportsysteem 
gekozen plaatsen 
verplaatsen hele partij 
verplaatsen deel v.d. partij 
stilstaande band 
stortstroom 

Thermisch gereinigde grond 
D95 < 16 mm / D95 > 16 mm 
grind en puinresten 
nee 
dGPS 

Afwijkingen op meetplan nee 
Omstandigheden 

Transport  
gekoeld (temperatuur) 
niet gekoeld 
donker  
Opslag  
gekoeld 

MK-BO-136.01 Nr controlegewicht 200 gr 
MK-BO-135.01 

4 

4 

4 

200 gram (+/- 1%) 200,3 niet gekoeld 
MK-BO-136.05 Nr controlegewicht 2000 gr 

2 kg (+/-1,%) 
Codering grepen 
Codering  
1 

1999,2 donker 

zegelnummer zegelnummer 

2 240 
3 300 
4 270 
5 
6 
7 
8 

280 
320 
230 
250 

9 270 
10 

12 
Statistiek grepen 

gemiddelde standaardafwijking 	relatieve standaardafwijking voldoet (ja/nee) 
265,00 29,533 ja 

Codering monsters 
Codering massa [kg] zegelnummer zegelnummer 

MM 1 14,354 
MM 2 14,825 

Statistiek monsters 
gemiddelde 	(hoogste-gem)/gem.100.kr 	(gem-laagste)/gem.100% voldoet (ja/nee) 

260 

14,59 
	

1,6% 
	

1,6% 
	

ja 
zintuiglijke waarnemingen 
de partij bevat grind en puinresten 

Opmerkingen 
van het bulkdepot is er een deelpartij (partij 1) geselecteerd van 25m x 20 x 7m. Met een volle avegaarboor is er tot een diepte 
geboord. Met een monstername schep is er vanuit deze avegaarboor van iedere halve meter een greep genomen en altenerend 
over mengmonster 1 en mengmonster 2. 

- tekening ligging onderzoekslocatie 
- tekening indeling deelpartijen 
- tekening ruimtelijke verdeling grepen 
- toelichting omvangsbepaling partij(en) 
- lotingstabel 

verslag zeeftest 
- foto's partij  

la 
ja 
nee 

ja 
grepen zijn altenerend verdeeld over de mengmonsters 
nee 

ja 

Gecontroleerd door medewerke bvb 	 datum 	 15-3-2018 

versie 4.2 	 geldig vanaf 7 mei 2014 



Formulier monsterneming bouwstoffen 

COingevingsdienst 
7liddrn- en l'‘'est-Br,tharit 	131 

Algemene informatie 
Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team Metingen en Onderzoek 

26 februari en 13 maart 2018 
ATM Moerdijk 

Partijkeuring diverse partijen thermisch gereinigde grond op het terrein aan de Vlasweg 
M Moerdijk. Op 26 februari 2018 worden 2 partijen los gestorte thermisch gereinigde 
grond gekeurd. Op 13 maart worden 2 deelpartijen van het grote opslagdepot gekeurd. 

Uitvoerende organisatie 
zaaknummer 
projectleider 
projectomschrijving 

18021762 Partij 2 datum onderzoek 

~ERV plaats onderzoek 

projectmedewerkers 
Aantal bijgevoegde foto's  Zie bijlage C 
Monsterneming 
Boor apparatuur 

textuur 	 Thermisch gereinigde grond steekguts 0 5 cm 
edelmanboor 0 5 cm 
edelmanboor 0 10 cm 
avegaar 
anders 
verdeling grepen 
enkelvoudig aselect 
gestratificeerd aselect 
systematisch 
willekeurig 
anders 
partijgrootte  Partij 2 (ca. 9100 ton)  

Maximale korrelgrootte  
Aard evtuele bijmengingen  
Visueel asbest aangetroffen 
Partij ingemeten 
Monsternemingsmethode 
statische partij 
transportsysteem 
gekozen plaatsen 
verplaatsen hele partij 
verplaatsen deel v.d. partij 
stilstaande band 
stortstroom 

D95 < 16 mm / D95 > 16 mm 
grind en puinresten 
nee 
dGPS 

4 

Materiaal 

Afwijkingen op meetplan  nee 
Omstandigheden 
Verpakking 
emmers 10 liter 
emmers 5 liter 
glazen potten 1 liter 
glazen potten 210 ml 
Controle weegschaal nr. 
Nr controlegewicht 200 gr  
200 gram (+/- 1%)  
Nr controlegewicht 2000 gr 
2 kg (+/-1%)  
Codering grepen  

NIK-80-135.01 
MK-BO-136.01 

200,3 
MK-B0-136.05 

1999,2  

Transport 
gekoeld (temperatuur) 
niet gekoeld 
donker  
Opslag 
gekoeld 

iet gekoeld 

donker 	 4 

4 

4 

Codering massa [gram]  zegelnummer 	 zegelnummer 
220 

2 240 

3 310 
4 240 

220 

6 320 
7 300 

8 280 
9 220 
10 
11 
12 
Statistiek grepen 

240 

gemiddelde 	 standaardafwijking  relatieve standaardafwijking 	voldoet (ja/nee) 
259,00 	 39,567 	 15,3% 	 ja 

Codering monsters 
Codering massa [kg]  zegelnummer 	 zegelnummer 

MM 3 14,752 
MM 4 

Statistiek monsters 

14,952 

gemiddelde  (hoogste-gem)/gern.100% 	(gem-laagste)/gern.100%  voldoet (ja/nee) 

14,85 	 0,7% 	 0,7% 	 ja 

zintuiglijke waarnemingen 
de partij bevat grind en puinresten 

Opmerkingen 
van het bulkdepot is er een deelpartij (partij 2) geselecteerd van 25m x 20 x 7m. Met een volle avegaarboor is er tot een diepte 
geboord. Met een monstername schep is er vanuit deze avegaarboor van iedere halve meter een greep genomen en altenerend 
over mengmonster 3 en mengmonster 4. 
Bijlagen 
- tekening ligging onderzoekslocatie 
- tekening indeling deelpartijen 
- tekening ruimtelijke verdeling grepen 
- toelichting omvangsbepaling partij(en) 
- lotingstabel 
- verslag zeeftest 
- foto's partij  

!Bijgevoegd ja / nee 
3a 

ja 
nee 
ja 
grepen zijn altenerend verdeeld over de mengmonsters 
nee 
ja 

Gecontroleerd door medewerkem 	 datum 	 15-3-2018 

versie 4.2 	 geldig vanaf 7 mei 2014 



verdeling grepen 
enkelvoudig aselect 
gestratificeerd aselect 
Systematisch 
willekeurig 
anders 

Gecontroleerd door medewerkiiii datum 	 15-3-2018 

versie 4.2 	 geldig vanaf 7 mei 2014 

Formulier monsterneming bouwstoffen 

/--Cerrigevingsdienst 
Mi,1,1,11- en \VI...t 

Algemene informatie 
Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team Metingen en Onderzoek Uitvoerende organisatie 
18021762 Partij 3 zaaknummer 26 februari en 13 maart 2018 datum onderzoek 

projectleider ATM Moerdijk plaats onderzoek ~MI 
Partijkeuring diverse partijen thermisch gereinigde grond op het terrein aan de Vlasweg 
in Moerdijk. Op 26 februari 2018 worden 2 partijen los gestorte thermisch gereinigde 
grond gekeurd. Op 13 maart worden 2 deelpartijen van het grote opslagdepot gekeurd. 

projectomschrijving 

projectmedewerkers 
Zie bijlage C Aantal bijgevoegde foto's 

Monsterneming 
Boor apparatuur Materiaal 
steekguts 0 5 cm 
edelmanboor 0 5 cm 
edelmanboor 0 10 cm 
avegaar 
anders 

Thermisch gereinigde grond 
D95 < 16 mm / D95 > 16 mm 
grind en puinresten 
nee 
dGPS 

textuur 
Maximale korrelgrootte 
Aard evtuele bijmengingen  
Visueel asbest aangetroffen 
Partij ingemeten  
Monsternemingsmethode  
statische partij 
transportsysteem 
gekozen plaatsen 
verplaatsen hele partij 
verplaatsen deel v.d. partij 
stilstaande band 
stortstroom 

4 

Partij 3 (ca. 6600 ton) partijgrootte 

Afwijkingen op meetplan nee 
Omstandigheden 
Verpakking Transport 
emmers 10 liter 
emmers 5 liter 
glazen potten 1 liter 
glazen potten 210 ml 

4 gekoeld (temperatuur) 
niet gekoeld 
donker 4 

Opslag 
Controle weegschaal nr. MK-BO-135.01 gekoeld 

niet gekoeld 

donker 

MK-BO-136.01 Nr controlegewicht 200 gr 
200 gram (+/- 1%) 200,3 

MK-BO-136.05 Nr controlegewicht 2000 gr 
2 kg (+/-1%) 1999,2 
Codering grepen 
Codering massa [gram] zegelnummer zegelnummer 

300 
270 2 
260 3 
250 4 

5 220 
6 290 

310 7 
240 8 
280 9 
280 10 

12 
Statistiek grepen 

standaardafwijking gemiddelde relatieve standaardafwijking voldoet (ja/nee) 
27,889 270,00 ja 10,3% 

Codering monsters 
,O Codering massa [kg] zegelnummer zegelnummer 

13,658 MM 5 
14,210 MM 6 

StatlitleVntonsters 
MittWoèmiddelde (hoogste-gem)/gern.100% (gem-laagste)/gem.100% voldoet (ja/nee) 

2,0% 13,93 2,0% ja 
zintuiglijke waarnemingen 
de partij bevat grind en puinresten 

Opmerkingen 
Depot is 30m x 17m met een hoogte van 5 meter. Met volle avegaar is er tot onderzijde depot geboord. 
Met een monstername schep is er vanuit deze avegaarboor van iedere halve meter een greep genomen en altenerend verdeeld 
over mengmonster 5 en mengmonster 6. 

'Bijgevoegd ja /:nee Bijlagen 
- tekening ligging onderzoekslocatie 
- tekening indeling deelpartijen 
- tekening ruimtelijke verdeling grepen 
- toelichting omvangsbepaling partij(en) 
- lotingstabel 

verslag zeeftest 
- foto's partij  

la 
ja 
nee 

ja 
grepen zijn altenerend verdeeld over de mengmonsters 
nee 
ja 



Formulier verslag monsterneming 
versie 3.2 

geldig vanaf 1 april 2015 

r-  Controle systeemtijd Psion (+J- 60 min) 18021762 

Ondergetekenden 
verklaren: 

Datum 

Ja 	Ja 13-03-18 Uitvoering partijkeuringen 

Uitvoering partijkeuringen la 	Ja 13-03-18 ~am 

naam 
meetplan 	erkend 
gelezen J/N 	31N uitgevoerde werkzaamheden 

Gebruikte apparatuur 

Datum 	bepaling (code apparaat) 

13 mrt-7_Q dGPS (MK-BO-158.01) 

Partijkeuring partijen thermisch gereinigde grond ATM Moerdijk 

0.1  
Partijkeuring grond 
AS 1000 protocol 1001 

ja, tijdens monsterneming Is gebruik gemaakt van mechanische avegaar boorstelling 

nee 

Projectnummer 

Projectomschrijving 

Projectleider  
Type onderzoek 
Type erkenning 

Uitvoering conform 
meetplan 

Afwijkingen op meetpian 

- dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever Is uitgevoerd conform de eisen van 
AS SIKB 1000/2000 en de daarin genoemde protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne 
functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

- N.v.t 



Bijlage F. Analysecertificaten 

Deze bijlage bestaat uit 46 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 



eurofins 

Omgevingsdienst Midden en West Brabant 
T.a.v. 
Postbus 75 
5000 AB Tilburg 

Analvsecertificotot 

Datum: 14-May-2018 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnumrner/Versie 	2018055825/1 
Uw project/verslagnummer 	18021762 
Uw projectnaam 	 ATM Moerdijk 
Uw ordernummer 	 18021763 
Monster(s) ontvangen 	 13-Mar-2018 

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

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

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vra•en hebben verzoeken wil U contact op te nemen met de ofdelina Verkoop en Advies 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

Eurofins Analytico B.V. 

Cildeweq 42-46 
3771 NES Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas S.D. 227 9245 25 	Eurofins Analytici B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door Ti7V 
Fax +31 (0)34 242 63 99 

	
LEION: NL71BNPA0227924525 	en erkend door het Vlaamse Cewest (ovam en Dep. Omgeving), 

E-mail info-env 
Site www.eurof 

BTW/VAT No. NL B043.1,1.1183.801 



18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2018055825/1 
18-Apr-2018 
09-May-2018/07:57 
11,B,C 
1/2 

Grond (AS3000) 

titi eurafns 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

airtEtlyt 

Analyse 	 Eenheid 
	

1 	2 	3 
	 4 
	

5 

Uitbesteed / Overig onderzoek 

Uitbesteding onderzoek 
	

Zie bijl. 1) 	Zie bijl. i) 	Zie bijl. 1) 	Zie bijl. 1) 	Zie bijl. 1)  

Nr. Monsteromschrijving 

1 	MM 1-1 (0-700) 
2 MM 2-1 (0-700) 

3 MM 3-1 (0-700) 
4 MM 4-1 (0-700) 
5 	MM 6-1 (0-500) 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 

3771 N8 Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 

P.O. Box 459 	E-mail info-env@eur • 

3770 NL Barneveld NL Site www.eurofins.n 

13-Mar-2018 
Q: door live geaccrediteerde verrichting 
S: 0004 erkende verrichting 

5: 05 5I08 erkende verrichtin  

BNP Panbas S.A. 227 9245 25 	Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 

LAAN: N1718NPR0227924525 
	

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801 

10059200 



6 Analyse 

Uitbesteed / Overig onderzoek 

Uitbesteding onderzoek 

Eenheid 

Zie bijl. I)  

1855: 81.71811N10227924525 en erkend door het Vlaamse Cewest (OVRI4 en Dep_ Omgeving), 

eurofins 
— arkalyticc. 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2018055825/1 
18-Apr-2018 
09-May-2018/07:57 
A,B,C 
2/2 

9: door ilvEi geaccrediteerde verrichting 
P: gene erkende verrichting 
- 

tutofins inudytico B.Y. 

Akkoord 
Pr.cobrd. 

Cildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 N8 Barneveld 	Fox +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eu 
3770 PL 8orneveld141 Site www.eurofins_n 

BNP Poribas S_A. 227 9245 25 	Eurofins Analytico B.Y. is 150 14001: 2004 gecertificee►. oor TUY 

BTV1 OT No. NL 8043.1 883.801 

Nr. Monsteromschrijving 
6 MM5-1 (0-500) 

18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Grond (AS3000) 



;;Neurofins 
— oom Etlyt is:3 ® 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018055825/1 

Pagina 1/1 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monsteromschrijving 

10059196 
	

1102472067 	MM 1-1 (0-700) 

10059197 
	

1102472068 	MM 2-1 (0-700) 

10059198 
	

1102472093 	MM 3-1 (0-700) 

10059199 
	

1102472095 	MM 4-1 (0-700) 

10059200 
	

1102472098 	MM 6-1 (0-500) 

10059201 
	

1102472101 	MM5-1 (0-500) 

Eurofins Anolytico B.V. 

Gildeweg 42-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eur  

BNP Panbas S.R. 227 9245 25 
IBRN: NL71BNPR0227924525  

Eurotins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (ovnm en Dep. Omgeving), 

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n 
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801 



eurofins 
— aza ai, 11.t 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018055825/1 

Pagina 1/1 

opmerking 1) 
Deze bepaling is uitbesteed bij L086. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 6, 
3771 EB Borneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eur• 
3770 n Borneveld NL Site www.eurofins.n 

o. 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVOM en Dep. Omgeving), 
+•n. ", -J 'y 

HAN: NL71BNPA0227924525 



40:» eurofins 
— a." alyt ie cs° 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018055825/1 
Pagina 1/1 

Analyse 

Uitbesteding omegam  

Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

W0004 	Uitbesteed 	 Uitbesteding 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 

Eurofins Analytiso B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eur 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n  

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 	Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TOV 
IBEIN: 5171BNPf10227924525 

	en erkend door het Vlaamse Gewest (oviam en Dep. Omgeving), 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 



u ofins 
Omegam 

Eurofins Analytico B.V. 
T.a.v. 
Gildeweg 42-48 
3771 NB BARNEVELD 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref. 
Opdrachtverificatiecode 
Bijlage(n) 

ATM Moerdijk 
Project 762307 
762307 certificaat v1 
OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 
3 tabel(len) + 4 b jlage(n) 
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie) 

Amsterdam, 8 mei 2018 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omegam, 

Op dit certincaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel Ik orden gereproduceerd 

Eurofins Omegam B.V. 	 T +3140)20-597 66 80 
	

IBAN NL. 16 BNPA 0227667980 
Wenckbachweg 120 
	

BIC BNPANL2A 
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com 

	
BTW nr. NL8139.67.132.1301 

Nederland 	 wwwomegam.nI 
	

KvK nr. 34215654 



Omegam 15k!i 
Ad( lii 

Tabel 1 van 3 

eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
5657634 = MM 1-1 (0-700) 10059196 
5657635 = MM 2-1 (0-700) 10059197 
5657636 = MM 3-1 (0-700) : 10059198 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 13/03/2018 	13/03/2018 	13/03/2018 
Ontvangstdatum opdracht 	 26/04/2018 	26/04/2018 	26/04/2018 
Startdatum 	 26/04/2018 	26/04/2018 	26/04/2018 
Monstercode 	 5657634 	 5657635 	 5657636 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 
Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

91,7 	 89,1 	 93,9 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Brandvertragers: 

HFPO-DA (GenX) 	 pg/kg ds 	< 0,5 	 < 0,5 	 < 0,5 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 

	
Ref.: 762307_certificaat_v1 



eurofins 
Omegam 	 tot iii 

Tabel 2 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
5657637 = MM 4-1 (0-700) 10059199 
5657638 = MM 6-1 (0-500) . 10059200 
5657639 = MM5-1 (0-500) . 10059201 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 13/03/2018 	13/03/2018 	13/03/2018 
Ontvangstdatum opdracht 	 26/04/2018 	26/04/2018 	26/04/2018 
Startdatum 	 26/04/2018 	26/04/2018 	26/04/2018 
Monstercode 	 5657637 	 5657638 	 5657639 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

91,9 	 93,7 	 94,2 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Brandvertragers: 

HFPO-DA (GenX) 	 11g/kg ds 	 < 0,5 	 < 0,5 	 < 0,5 

Dit analyse-certificaat inclusief voorblad en eventuele bijlage(n):  mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 

	
Ref.: 762307_certificaat_v1 



eurofins 
Omegam 
	

art  
Tabel 3 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Opmerking bij project: 	- Kwantificatie van HFPO-DA (GenX) is op basis van 
2,3,3,3-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)-propaanzuur (CAS nr. 13252-13-6). 
Een andere naam van GenX is perfluor-2-propoxyrpropaanzuur (PFPrOPrA). 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd, 

Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 	 Ref.: 762307_certificaat_v1 



eurofins 
Omegam 	

HvA 

Bijlage 1 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen 
De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn 
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport 
mogelijk hebben beïnvloed."Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal 
onderdeel van dit analyse-certificaat. 

Uw referentie 	 : MM 1-1 (0-700) : 10059196 
Monstercode 	 : 5657634 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
GenX grond: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

Uw referentie 	 : MM 2-1 (0-700) : 10059197 
Monstercode 	 : 5657635 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
GenX grond: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

Uw referentie 	 : MM 3-1 (0-700) : 10059198 
Monstercode 	 : 5657636 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
GenX grond: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

Uw referentie 	 : MM 4-1 (0-700) : 10059199 
Monstercode 	 : 5657637 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 

	

	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 

GenX grond: 

	

	 De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 

Uw referentie 	 : MM 6-1 (0-500) : 10059200 
Monstercode 	 : 5657638 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
GenX grond: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 	 Ref.: 762307_certificaat_v1 



4 eurofins 
Omegam 	

flvA [12i 

Bijlage 2 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Uw referentie 	 : MM5-1 (0-500) : 10059201 
Monstercode 	 : 5657639 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
GenX grond: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd, 

Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 	 Ref.: 762307_certificaat_v1 



st: CU rofins 
Omegam MIEN 
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Bijlage 3 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie 	 monster 	diepte 	barcode 

5657634 	MM 1-1 (0-700) 10059196 
	

MM 1-1 (0-700) : 	 1102472508 
10059196 

5657635 	MM 2-1 (0-700) : 10059197 
	

MM 2-1 (0-700) : 	 1102472327 
10059197 

5657636 	MM 3-1 (0-700) : 10059198 
	

MM 3-1 (0-700) : 	 1102472501 
10059198 

5657637 	MM 4-1 (0-700) : 10059199 
	

MM 4-1 (0-700) : 	 1102472548 
10059199 

5657638 	MM 6-1 (0-500) : 10059200 
	

MM 6-1 (0-500) : 	 1102472569 
10059200 

5657639 	MM5-1 (0-500) : 10059201 
	

MM5-1 (0-500) : 	 1102472450 
10059201 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 	 Ref.: 762307_certificaat vl 



eurofins 
Omegam 	

flop I In 
Bijlage 4 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Analysemethoden in Grond 
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze 
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins 
Omegam BV. 

Droge stof 	 : Eigen methode 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.  

Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 	 Ref.: 762307_certificaat_v1 



Met vriendelijke groet, 

Eurofins Rnalytico B.V. 

eurofins 
urtalyt 

Omgevingsdienst Midden en West Brabant 
T.a.v. 
Postbus 75 
5000 AB Tilburg 

Analvsecertificaat 

Datum: 06-Apr-2018 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 	2018036394/1 
Uw project/verslagnummer 	18021762 
Uw projectnaam 	 ATM Moerdijk 
Uw ordernummer 	 18021763 
Monster(s) ontvangen 	 14-Mar-2018 

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

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

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vronen hebben verzoeken wii U contact on te nemen met de afdeling Verkoop en advies 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 
3771 KB Borneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Borneveld NL  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env ~  

Site www.eurof  

BNP Paribas S.P. 227 9245 25 	Eurofins Pnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TO 
HAN: N1.71BNP00227924525 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

BTW/VAT No. HL 9043.14.883.1101 



18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2018036394/1 
14-Mar-2018 
06-Apr-2018/15:37 
A,B,C 
1/4 

Grond (AS3000) 

4 Eenheid 1 2 	 3 Analyse 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 
S 	Droge stof % (m/m) 89.1 90.0 	 89.6 89.2 	 92.3 

,teitStrao  
60 

door toi deoterechteeideverdcrOlng 
Afros *Mode verricht/n 

13-Mar-2018 

Off o 

""eChte' 

Ceurofins 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

arualyt ic& 

Metalen 

Q Aluminium (Al) 

S 	Beryllium (Be) 

Q lizer(Fe) 

Q Magnesium (Mg) 

Q 	Fosfor totaal (P) 

Q 	Fosfor totaal (PO4) 

Q 	Fosfor totaal (P205) 

S Tellurium (Te) 

Somparameter organohalogeen verbindingen 

Q EOX 

Anorganische verbindingen 
Bromide 

S Chloride 

Sulfaat 

Uitbesteed Overig onderzoek 
2378TetraCDD 

12378-PentaCDD 

123478-HexaCDD 

123678-HexaCDD 

123789-HexaCDD 

1234678-HeptaCDD 

OctaCDD 

2378-TetraCDF 

12378-PentaCDF 

23478-PentaCDF 

Mr. Monsteromschrijving 
MM 1-1 (0-700) 

2 MM 2-1 (0-700) 
3 MM 3-1 (0-700) 
4 MM 4-1 (0-700) 
5 MM 6-1 (0-500) 

Emoties Rnolytico B.v. 

Cildemeg 42-46 	Tel. *31 (0)34 242 63 00 
3771 MB Barneveld 	fox +31 (0)34 242 63 99 

	
MAN: NL718NPRO227924525 

P.0_ Box 459 	 E-mail info-enyeeu 
3770 AL Barneveld ML Site www.eurofins_n 

	

11000 
	

7100 

	

<1.0 
	

<1.0 

	

15000 
	

13000 

	

5000 
	

7500 

	

0.42 
	

0.36 

	

1.3 
	

1.1 

	

0.96 
	

0.83 

	

<2.0 
	

<2.0 

	

<0.10 	<0.10 

61 

420 

4300 

< 0.188 2)  

0.557 2)  

0.716 2)  

3.78 2)  

1.54 2)  

45.2 2)  

<5.0 

290 

1900 

< 0.191 2)  

0.441 2)  

< 0.510 2)  

0.655 2)  

< 0.510 2)  

5.56 2)  

9997400 

en erkend door het Warms. Cewest (OYAN en Dep_ Omgeving), 	 TESTE 

	

mg/kg ds 	10000 
	

9800 
	

11000 

	

mg/kg ds 	<1.0 
	

<1.0 
	

<1.0 

	

mg/kg ds 	15000 
	

12000 
	

14000 

	

mg/kg ds 	4900 
	

4300 
	

4700 

	

g/kg ds 	0.38 
	

0.38 
	

0.47 

	

g/kg ds 	1.2 
	

1.2 
	

1.6 

	

g/kg ds 	0.87 
	

0.86 
	

1.1 

	

mg/kg ds 	<2.0 
	

<2.0 
	

<2.0 

	

mg/kg ds 	<0.10 
	

<0.10 	<0.10 

	

mg/kg ds 	 56 
	

57 
	

69 

	

mg/kg ds 	430 
	

420 
	

470 

	

mg/kg ds 	5000 
	

4500 
	

4100 

	

ng/kg ds 	< 0.182 	2) 
	

< 0.198 2) 
	

< 0.180 	2)  

	

ng/kg ds 	0.493 	2) 
	

0.401 2) 
	

0.623 	2)  

	

ng/kg ds 	0.539 	2) 
	

< 0.528 2) 
	

1.02 	2)  

	

ng/kg ds 	2.41 	2) 
	

1.64 2) 
	

6.60 	2)  

	

ng/kg ds 	1.12 	2) 
	

0.679 2) 
	

2.49 	2)  

	

ng/kg ds 	24.8 	2) 
	

16.4 2) 
	

83.0 	2)  

BNP Panties S.11. 227 9245 25 	Euro ins Rno co B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 

BlY/NAT No. NL 8043.14.883_801 



18021762 
RTM Moerdijk 
18021763  

Certificaat nummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036394/1 
14-Mar-2018 
06-Apr-2018/15:37 

2/4 
Grond (AS3000) 

\)‘°tSW.g, 
Q: door *vit geectrediteerde verrichting 

enge erkende verrichting 
tr .1a 

13-Mar-2018 

<S P<1.1  -ve hee' 

9997400 

titi eurofins 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

Etrialytico' 

Analyse 

123478-11exaCDF 

123678-HexaCDF 

123789-HexaCDF 

234678-HexaCDF 

1234678-HeptaCDF 

1234789-HeptaCDF 

OctaCDF 
WH0005) PCDD/F TEQ excl LOQ 

WHO('05) PCDD/F TEQ inca LOQ 

I-TEQ (NATO/CCMS) excl. LOQ 

I-TEQ (NATO/CCMS) incl. LOQ 

PFOR 

Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS) 

PFOR vertakt 

PFOS vertakt 

Uitbesteding onderzoek 

Eenheid 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

1 

2.60 2) 

0.686 2) 

< 0.406 2) 

0.462 2) 

3.69 2) 

1.03 2) 

< 4.71 2) 

1.81 2) 

2.05 2) 

1.71 2) 

1.96 2) 

<0.1 3) 

<0.1 3) 

<0.1 3) 

<0.1 3)  

2 

1.69 " 

0.504 2) 

< 0.440 2) 

0.549 2) 

2.64 2) 

0.800 2) 

3.58 2) 

1.34 2) 

1.64 2) 

1.27 2) 

1.59 2) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3)  

3 

8.26 2) 

1.50 2) 

< 0.628 2) 

0.579 2) 

10.5 2) 

3.43 2) 

15.3 2) 

3.94 2) 

4.18 2) 

4.02 2) 

4.26 2) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

Zie bijl. 3)  

4 

4.89 2) 

1.31 2) 

< 0.483 2) 

0.666 2) 

6.71 2) 

1.96 2) 

8.40 2) 

2.73 2) 

2.98 2) 

2.71 2) 

2.96 2) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

<0.1 3) 

<0.1 3)  

0.739 2) 

0.474 2) 

< 0.425 2) 

0.506 2) 

1.43 2) 

< 0.404 2) 

< 3.40 2) 

1.07 2) 

1.41 2) 

1.02 2) 

1.36 2) 

< 0.1 3) 

<0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

Zie bijl. 3) 

Nr. Monsteromschrijving 
1 MM 1-1 (0-700) 
2 MM 2-1 (0-700) 
3 MM 3-1 (0-700) 
4 	MM 4-1 (0-700) 
5 MM 6-1 (0-500) 

Futryfins finolytico B.V. 

Cildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NO Omneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-moil info-env@eo 
3770 TIL Omneveld NL Site vnew.eurofins.n  

BNP ~dros S.N. 227 9245 25 
300N: N1.71BNP00227924525 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.001  

Eurofins Lincitytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TUY  
en erkend door het Vlaamse Cewest (OVOM en Dep. Omgeving), 	TESTEN 



	

Eenheid 
	

6 

Uitgevoerd 

	

% (m/m) 
	

92.7 

	

mg/kg ds 	7400 

	

mg/kg ds 	<1.0 

	

mg/kg ds 	12000 

	

mg/kg ds 	5300 

	

g/kg ds 	0.41 

	

g/kg ds 	1.3 

	

g/kg ds 	0.94 

	

mg/kg ds 	<2.0 

	

mg/kg ds 	<0.10 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

<5.0 2)  

310 2)  

1300 1)  

< 0.188 2)  
0.374 2)  

< 0.502 2)  

0.607 2)  

< 0.502 2)  

8.46 2) 

06"'" -'beheer  

eurofins 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

lartalytico' 

18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Grond (AS3000)  

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036394/1 
14-Mar-2018 
06-Apr-2018/15:37 
A,B,C 
3/4 

S 

Q 

S 

Q 
Q 
Q 
Q 

S 

S 

Analyse 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen AS3000 

Bodemkundige analyses 
Droge stof 

Metalen 

Aluminium (Al) 

Beryllium (Be) 

Iizer(Fe) 

Magnesium (Mg) 

Fosfor totaal (P) 

Fosfor totaal (PO4) 

Fosfor totaal (P205) 

Tellurium (Te) 

Somparameter organohologeen verbindingen 
EOX 

Anorganische verbindingen 
Bromide 

Chloride 

Sulfaat 

Uitbesteed Overig onderzoek 
2378TetraCDD 

12378-PentaCDD 

123478-HexaCDD 

123678-HexaCDD 

123789-HexaCDD 

1234678-HeptaCDD 

OctaCDD 

2378 -TetraCDF 

12378-PentaCDF 

23478-PentaCDF 

Nr. Monsteromschrijving 
6 MM5-1 (0-500) 

tri do. WI ~wegbermen:te verrichting 
R RPO4 eilende verrichting 

oh... ~iebele.  

turofins gnolytico 

Cildeweg 42-46 	Tel. *31 (0)34 242 63 00 
3771 OB tiorneverd 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 info-enveeu 
3770 AL Barneveld NL Site worw_eurofins_n 

ek 
BNP Panties S.A. 227 9245 25 	Eurofins fincelytico 	is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TIM ‘,ie,itikiN 

NL715NP00227924525 	en erkend door het Ylacriase Cewest (OAM en Dep_ Omgeving), 	 TESTEN 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.1301 



18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedaturn 
Bijlage 
Pagina 

2018036394/1 
14-Mar-2018 
06-Rpr-2018/15:37 
Fi,B,C 
4/4 

Grond (AS3000) 

.tic 	tig 0111k
, 

 •1/4. 

'vehee" 
rurofins analytico D.Y. 

door itvg geaccrediteerde verrichting 
N 	6p 	A: APO! erkende verrichting 

Akkoord 
Pr.codrd. 

•:> eurofins 

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

airksalyticco® 

Analyse 
	 Eenheid 

	
6 

123478-HexaCDF 	 ng/kg ds 	0.733 2)  

123678-HexaCDF 	 ng/kg ds 	< 0.419 2)  

123789-HexaCDF 	 ng/kg ds 	< 0.419 2)  

234678-HexaCDF 
	 ng/kg ds 	< 0.419 2)  

1234678-HeptaCDF 	 ng/kg ds 	1.38 2)  

1234789-HeptaCDF 
	

ng/kg ds 	< 0.398 2)  

OctaCDF 
	 ng/kg ds 	< 3.35 2)  

WHO(05) PCDD/F TEQ axel LOQ 
	 ng/kg ds 	0.888 2) 

WHO(05) PCDD/F TEQ inca LOQ 	 ng/kg ds 	1.31 2) 

I-TEQ (NATO/CCMS) excl. LOQ 	 ng/kg ds 	0.870 2) 

I-TEQ (NATO/CCMS) incl. LOQ 	 ng/kg ds 	1.29 2) 

PFOR 	 pg/kg ds 	< 0.1 3) 

Perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS) 
	

pg/kg ds 	< 0.1 3) 

PFOR vertakt 	 pg/kg ds 	< 0.1 3) 

PFOS vertakt 	 pg/kg ds 	<0.1 3) 

Uitbesteding onderzoek 
	

Zie bijl. 3) 

Nr. Monsteromschrijving 
6 MM5-1 (0-500) 

Cildeweg 42-46 	Tel_ +31 (0)34 242 63 00 
3771 NO Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eu  
3770 Pl Barneveid NE Site www.eurcifins.n  

BNP Paribos 5.P. 227 9245 25 
N1.71B5P00227924525 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.001  

Eurofins linalytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
en erkend door het Vlaamse Cewest mam en Dep. Omgeving), 	 TESTEN 



:;> eurofins 
— aint aalyt le 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018036394/1 

Pagina 1/1 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monsteromschrijving 

9997396 
	

0540177167 	MM 1-1 (0-700) 

9997397 
	

0540177168 	MM 2-1 (0-700) 

9997398 
	

0540177169 	MM 3-1 (0-700) 

9997399 
	

0540177170 	MM 4-1 (0-700) 

9997400 
	

0540177173 	MM 6-1 (0-500) 

9997401 
	

0540177172 	MM5-1 (0-500) 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 633 uu 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eur 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n  

BNP ~Das 5.R. 227 9245 25 
'BAN: NL71BNPR0227924525 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801 

Eurotins nnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVPM en Dep. Omgeving), 



.„4"eurofins 
ua.1yticc ®  

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018036394/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik. 

Opmerking 2) 

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins GFA te Hamburg. 

Opmerking 3) 

Deze bepaling is uitbesteed bij L086. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 6S uu 	onr 	a.n. C,/ 7Z9, 

3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
	

HEIN: NL71BNPR0227924525 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVDM en Dep. Omgeving), 

P.O. Box 459 	E-mail info-enx@eur• 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n 

0. 



•••• .4* eurofi ns 
— aart alyt leo® 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018036394/1 
Pagina 1/1 

Analyse 

Cryogeen malen AS3000 

Droge Stof 

Aluminium (Al) 

Berylium (Be) 

IJzer (Fe) 

Magnesium (Mg) 

ICP-MS P totaal 

Tellurium (Te) 

Bromide 

Chloride (ionchromatografie) 

Sulfaat (ionchromatografie) 

Dioxines (uitbesteed) 

PFOS/PFOR 

Uitbesteding Omegam  

Methode 

W0106 

W0104 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0504 

W0504 

W0504 

W0004 

W0004 

W0004  

Techniek 

Voorbehandeling 

Gravimetrie 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

Ionchromatografie 

Ionchromatografie 

Ionchromatografie 

Uitbesteed 

Uitbesteed 

Uitbesteed 

Methode referentie 

Cf. A53000 

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934 

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Cf. pb 3050-1/2 & cf.NEN-EN-ISO 17294-2 

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Cf. pb 3050-1/2 & cf.NEN-EN-ISO 17294-2 

Eigen methode 

Cf.pb 3040-2 & cf. NEN-EN-ISO 10304-1 

Eigen methode 

Uitbesteding 

Uitbesteding 

Uitbesteding 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 

Eurofins Rnarlytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eur 
3770 FIL Barneveld NL Site www.eurofins.n  

BNP Paribas S.R. 227 9245 25 	Eurofins einolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TijV 
IBRN: NL71BNPR0227924525 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801 



::tieurofins 
Omegarn 

Eurofins Analytico B.V. 
T.a.v. 
Gildeweg 42-48 
3771 NB BARNEVELD 

Uw kenmerk 
	

2018036394 
Ons kenmerk 
	

Project 749585 
Validatieret 
	

749585_certificaat_v1 
Opdrachtverificatiecode. EALJ-CPGB-WAXM-PPSV 
Bijlage(n) 
	

3 tabel(Ien) + 2 b jlage(n) 
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie) 

Amsterdam, 26 maart 2018 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omegam, 

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd 

Eurofins Omegam B.V. 	 T +31-(0)20-597 66 80 
	

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
H.J.E. Wenckbachweg 120 

	
BIC BNPANL2A 

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com 
	BTW nr. NL8139.67.132.801 

Nederland 	 www.omegam.n1 
	

KvK nr. 34215654 



eurofins 
Omegam 

%rh 

fivA [3d5 
Tabel 1 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 749585 
Project omschrijving 	 : 2018036394 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
5625832 = 09997396 
5625833 = 09997397 
5625834 = 09997398 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 13/03/2018 	13/03/2018 	13/03/2018 
Ontvangstdatum opdracht 	. 	 16/03/2018 	16/03/2018 	16/03/2018 
Startdatum 	 16/03/2018 	16/03/2018 	16/03/2018 
Monstercode 	 5625832 	 5625833 	 5625834 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 
Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

Oio 	 90,1 	 91,3 	 89,5 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Brandvertragers: 

PFOA lineair 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
PFOA vertakt (semi-kwantitatief) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
PFOS lineair 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
PFOS vertakt (semi-kwantitatief) pg/kg ds 	< 0,1 

	
< 0,1 
	

< 0,1 

som PFOA (semi-kwantitatief) 	pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 
som PFOS (semi-kwantitatief) 	pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een O' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: EAIJ-CPGB-WAXM-PPSV 

	
Ref.: 749585_certificaat_v1 



eurofins 
Ornegam 	 FI;21h 

Tabel 2 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 749585 
Project omschrijving 	 : 2018036394 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
5625835 = 09997399 
5625836 = 09997400 
5625837 = 09997401 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 13/03/2018 	13/03/2018 	13/03/2018 
Ontvangstdatum opdracht 	 16/03/2018 	16/03/2018 	16/03/2018 
Startdatum 	 16/03/2018 	16/03/2018 	16/03/2018 
Monstercode 	 5625835 	 5625836 	 5625837 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

90,6 	 94,2 	 93,8 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Brandvertragers: 

PFOA lineair 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
PFOA vertakt (semi-kwantitatief) pg/kg ds 	< 0,1 

	 < 0,1 	 < 0,1 
PFOS lineair 	 pg/kg ds 	< 0,1 

	
< 0,1 
	

< 0,1 
PFOS vertakt (semi-kwantitatief) pg/kg ds 	< 0,1 

	
< 0,1 
	

< 0,1 

som PFOA (semi-kwantitatief) 	pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 
som PFOS (serni-kwantitatief) 	pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: EAIJ-CPGB-WAXM-PPSV 

	
Ref.: 749585_certificaat_v1 



eurofins 
Omegam 

Tabel 3 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 749585 
Project omschrijving 	 : 2018036394 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Opmerking(en) algemeen 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: EAIJ-CPGB-WAXM-PPSV 	 Ref.: 749585_certificaat_v1 



ti4eurofins 
Omegam 

kss  

FIvA 
Bijlage 1 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 749585 
Project omschrijving 	 : 2018036394 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie 	 monster 	 diepte 	barcode 

5625832 	09997396 
	

09997396 	 1102472508 

5625833 	09997397 
	

09997397 	 1102472327 

5625834 	09997398 
	

09997398 	 1102472501 

5625835 	09997399 
	

09997399 	 1102472548 

5625836 	09997400 
	

09997400 	 1102472569 

5625837 	09997401 
	

09997401 	 1102472450 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: EAIJ-CPGB-WAXM-PPSV 	 Ref.: 749585_certificaat_v1 
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