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1 	INLEIDING 

In opdracht van Grondbank Noordoost-Brabant B.V. heeft Tritium Advies B.V. een partijkeuring conform het 
Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd op de locatie Lekstraat 16d te Oss. 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen afvoer van de grond en de toepassing elders. 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij grond. Aan de hand 
van de onderzoeksresultaten worden de hergebruikmogelijkheden van de partij conform de regelgeving in 
het Besluit bodemkwaliteit bepaald. 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de partij grond anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
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2 VOORONDERZOEK 

Voor onderhavige partijkeuring zijn van de te onderzoeken partij gegevens verzameld die van belang zijn 
voor het onderzoek. 

2.1 	Partijgegevens 

De te onderzoeken partij is in depot gelegen op de grondbank van "Grondbank Noord-Oost Brabant B.V." 
aan de Lekstraat 16d te Oss. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 1. 

De partij betreft kleigrond en is vrijgekomen bij een bodemsanering en ingenomen als sterk met pesticiden 
(OCB's) verontreinigde grond. Verwacht wordt dat de omvang van de partij 5.600 ton bedraagt. 

Naar verwachting is er sprake van één homogene partij grond (klei). 

2.2 	Historisch vooronderzoek 

Voor onderhavige partij, die in depot is gelegen, zijn de historische gegevens aangeleverd door de 
opdrachtgever. 

Op aangeven van de opdrachtgever dient de partij naar verwachting geclassificeerd worden als 
"niet-toepasbaar". 

2.3 	Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek blijkt dat de partij als verdacht kan worden beschouwd op het voorkomen 
van verontreinigingen met paraenters uit het standaard pakket AP04 (A-pakket) en pesticiden (OCB's). Op 
grond van de gegevens van de opdrachtgever wordt ervan uitgegaan dat de partij niet in aanmerking komt 
voor hergebruik en derhalve geclassificeerd dient te worden als "niet-toepasbaar". 

Om de mate van verontreiniging van te leggen wordt de partij onderzocht conform het Besluit 
bodemkwaliteit. 
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greepgrootte" minimaal 0,18 kg 
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projectnummer: 1308/070/TB-01, versie 0 

3 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 1000 (versie 8, 17 juni 2009) conform 
VKB protocol 1001 (versie 2, 17 juni 2009) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. 

Het procescertificaat van Tritium Advies B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten betreffende de monstememing en de overdracht van monsters, inclusief de 
daarbij horende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, als deze zelf de 
Ministeriële aanwijzing heeft voor deze beoordelingsrichtlijn. 

Volgens VKB protocol 1001 bedraagt de maximale partijgrootte voor grond 10.000 ton. Derhalve wordt 
verwacht dat de partij als één partij kan worden onderzocht. 

Ter verificatie van de homogeniteit van de partij zullen, voorafgaande aan de daadwerkelijke bemonstering, 
een aantal boringen tot de onderzijde van de partij uitgevoerd worden. 

Als uitgangspunt voor de bemonstering wordt aangenomen dat 95 % van de grondkorrels in de partij kleiner 
is dan 16 mm (D95 < 16 mm). De daadwerkelijke korrelgrootte van de partij dient voor monstemame te 
warden geverifieerd. In de onderstaande tabel is de verwachte onderzoeksstrategie per (deel)partij 
weergegeven. 

Tabel 3.1: verwachte onderzoeksstrategie voor de -3artij. 

Opmerkingen bij de tabel: 
1) monster- en greepgrootte zijn afhankel jk van de D95; 
2) verklaring analyses: 

A pakket 

	

	: standaard analysepakket AP04 NEN 5740 voor grondparameters bestaande uit organische stof en 
lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie; 

OCB's pakket : standaard analysepakket voor pesticiden bestaande uit DDD, DDE, DDT, HCH, drins, cis/trans-
heptachlorepoxide, chloordaan, chloorbenzenen. 

Alle grondmengmonsters worden geanalyseerd door een AP04 geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. 

Daarnaast wordt van de partij één extra mengmonster samengesteld waarvan de fractie < 63 tirti wordt 
bepaald. 

De onderzoeksstrategie is vastgelegd in het monsternameplan en is weergegeven in bijlage 2. 
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4 UITVOERING 

4.1 	Veldwerk 

Op 30 augustus 2013 is de bemonstering uitgevoerd volgens de in hoofdstuk 3 weergegeven 
onderzoeksstrategie conform VKB protocol 1001 (versie 2, 17 juni 2009) van de Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer. 

Voor de bemonstering is de partij ingemeten. De werkelijke partijgrootte zijn weergegeven op de 
situatietekening in bijlage 1. 

Uit de inmeetgegevens blijkt dat de werkelijke omvang van de partij 2.528 m3  (4.550 ton) bedraagt. Dit komt 
niet overeen met de gegevens in hoofdstuk 2. Het verschil in omvang heeft echter niet geleid tot 
aanpassing van de onderzoeksstrategie. 

Vervolgens is in het veld de homogeniteit van de partij beoordeeld. Hieruit blijkt de bovenlaag van de partij 
bestaat uit droge bruine klei, en de onderlaag bestaat uit natte grijze klei. Dit verschil wordt veroorzaakt 
door het uitdrogen van de partij. Geconcludeerd wordt dat sprake is van één homogene partij kleigrond. De 
beoordeling van homogeniteit komt overeen met de verwachting en heeft derhalve niet geleid tot 
aanpassing van de onderzoeksstrategie. 

Voor de bemonstering is de korrelgrootte van de partij geverifieerd. Hieruit blijkt dat 95 % van de korrels in 
de partij kleiner is dan 16 mm (D95 < 16 mm). Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksstrategie zoals 
weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel 4.1: onderzoeksstrategie voor de partij. 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een graafmachine. De bij de bemonstering 
vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen afwijkingen waargenomen die 
duiden op een mogelijke verontreiniging. Tevens zijn er geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
De zintuiglijke waarnemingen hebben niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. De 
onderzochte partij is weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel 4.2: overzicht onderzochte •adj.. 
(deel)partij 	omschrijving 	 omvang 	 gewicht 

(m3) 
	

(ton)   

klei" 
	

2.528 
	

4.550 

Tijdens de bemonstering van de partij deden zich verder geen belemmeringen of bijzonderheden voor. 

De uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen zijn vastgelegd in het monsternemingsfornnulier en zijn 
weergegeven in bijlage 3. Tevens is een fotoreportage gemaakt die weergegeven is in bijlage 7. 
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4.2 Analyses 

Alle monsters zijn geanalyseerd door, het door het ministerie van VROM aangewezen laboratorium voor 
AP04-analyses, AL-West B.V. te Deventer. 

De mengmonsters voor het samenstellingonderzoek zijn geanalyseerd op het standaard A pakket voor 
AP04 analyses NEN 5740 en op een standaard pakket voor , dat bestaat uit het organische stof- en 
lutumgehalte, 9 zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. Verder zijn de monsters geanalyseerd op een 
standaard analysepakket voor pesticiden (OCB's) bestaande uit DDD, DDE, DDT, HCH, drins, cis/trans-
heptachlorepoxide, chloordaan en chloorbenzenen. 

Daarnaast is van de partij één extra mengmonster samengesteld waarvan de fractie < 63 pm is bepaald. 
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Tabel 5.1: samenvatting milieuhygiënische kwaliteit. 
classificatie 

toepassing in 
grootschalige 

bodemtoepassing 

kritische 
parameter(s)" 

partij 
toepassing op 

landbodem 
toepassing in 

oppervlaktewater 

niet-toepasbaar voldoet niet niet-toepasbaar chloordaan, DOT, drins, heptachloorepoxide, heptachloor 1 

Trait; 
projectnummer: 1308/070fTB-01, versie 0 

5 RESULTATEN 

5.1.1 Toetsingskader 

bodernkwallteitsklassen 
De analyseresultaten van de grondmonsters zijn vergeleken met tabellen 1 en 2 in bijlage B van de 
Regeling Bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007). 

In deze tabellen zijn normwaarden opgenomen ter beoordeling van de toepassing van grond en 
baggerspecie op of in de bodem (tabel 1), in oppervlaktewater en voor de bodem onder oppervlaktewater 
(tabel 2). De toetsingsresultaten zijn vergeleken met het generieke toetsingskader van het Besluit 
bodemkwaliteit. Binnen het generieke toetsingskader worden aanduidingen gebruikt voor het classificeren 
van een partij grond. Een overzicht van de gebruikte milieuhygiënische classificeringen is weergegeven in 
bijlage 5. 

verhoudingsfactor 
Voor de controle van de betrouwbaarheid van de monstemame en de uitgevoerde analyses wordt in VKB 
protocol 1001 voorgeschreven dat per onderzochte parameter de verhoudingsfactor moet worden bepaald. 
Deze verhoudingsfactor is het maximale verschil tussen de hoogste en laagste meetwaarde en mag niet 
meer dan 2,5 zijn. 

5.1.2 Samenstellingsonderzoek 

De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 4. De toetsing van de analyseresultaten, na toepassing 
van de bodemtypecorrectie, is weergegeven in bijlage 6. De resultaten zijn weergegeven in de 
onderstaande tabel. 

Opmerking bij de tabel: 
1) een parameter wordt als kritisch beschouwd zodra deze direct van invloed is op de classificatie van de partij_ 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het gerapporteerde gehalte voor OCB's een gemiddelde is van twee 
metingen uit het origineel materiaal. Vanwege de sterke heterogene verspreiding van de OCB's is geen 
eenduidige meetwaarde te rapporteren. 

Verder blijkt uit de resultaten dat de geldende verhoudingsfactor OCB's wordt overschreden. Evaluatie van 
het proces van monstemame en analyse heeft geen afwijkingen opgeleverd. Er is dan ook geen aanleiding 
de uitvoering van het onderzoek of delen daarvan te herhalen. Mogelijk warden de afwijkingen veroorzaakt 
door een zekere heterogeniteit van de partij of een heterogene verspreiding van OCB's in de partij. 
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1 klei 2.528 4.550 niet-toepasbaar voldoet niet 	niet-toepasbaar 

ton toepassing op 	toepassing in 	toepassing in 
landbodem 	grootschalige 	oppervlaktewater 

bodemtoe • assin 
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6 	SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd. 

Milieuhygiënische kwaliteit 
In de onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
onderzochte partij. 

Tabel 6.1: samenvatting milieuhygiënische kwaliteit. 

De partij voldoet niet aan de kwaliteitsklasse "industrie" of kwaliteitsklasse "B" en wordt derhalve 
geclassificeerd als "niet-toepasbaar". Grond die geclassificeerd is als "niet-toepasbaar", komt niet in 
aanmerking voor hergebruik en moet worden verwerkt door een erkend verwerker. 

De toepassingseisen uit het Besluit bodemkwaliteit zijn weergegeven in bijlage 8. 
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DH 24-9-'13 0 

Wijz. 
0 

Tekeningnummer 
001 

Blad 	van 
1 	I1 

Ordernummer 
13 0 8/07 0/TB 

Form. 
A4 

Vestiging 
NUENEN 

Schaal 
1:1.000 

partijgrens 	omvang  
fotopunt 

7 528 rn' (4 550 ton) 

Wijz Datum Omschrijving Getekend Gec. Gezien 
Opdrachtgever 	Grondbank Noord — Oost Brabant 

Tritium ADVIES Titel 
SITUATIETEKENING PARTIJ KLEI 

Project 	Partijkeuring Lekstraat 16 D te Oss 

BIJLAGE 	1 

1 
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BIJLAGE 2: MONSTERNEMINGSPLAN 



adres locatie Lekstraat 16d 

plaats Os 

protocol 1001 

datum uitvoering 30 augustus 2013 

Grondbank Noord-Oost Brabant opdrachtgever 

contactpersoon 

status opdrachtgever aannemer 

volume partij (I x b x h) in m3) circa 3.110 m' 

gewicht partij in ton circa 5.600 ton 

beschikbaarheid materiaal statische partij 

grondsoort klei 

verwachtte korrelgrootte D95 < 16 mm 

bijzonderheden materiaal Bijmengingen verwacht: nee 

partijgegevens 

verdacht op parameters uit het standaard pakket APO,' (A-pakket) en 
OCB's (organochloorbestrijdingsmiddelen)  

Droog 

bijzonderheden partij 

vooronderzoeksgegevens 

toestand materiaal 

aard materiaal Grond 

wijze van monsterneming Systematisch 

partij verplaatsen Niet 

indien deelpartijen Indeling zelf bepalen 

2 x 50 aantal grepen per (deel)partij 

verificatieboringen homogeniteit plaatsen n.v.t. (depot) 

indeling in deelpartijen Nee 

motivatie bij afwijkingen van voorgeschreven 
strategie 

foto's nemen 

Tritium)-- MONSTERNEMINGSPLAN GROND EN BAGGERSPECIE 
projectnummer: 1308/070/TB partij klei 

projectgegevens 

telefoonnummer contactpersoon 

projectleider Bouwstoffen 

erkende monsternemer Bouwstoffen 

niet-erkend monsternemer (ter ondersteuning) 

monsterneming 

N:tsjablonenkvelOieridmortsternemingsplan 1001 v2012.1  da1um: 25-04-12 

V1.03 1001 



MONSTERNEMINGSPLAN GROND EN BAGGERSPECIE 
projectnummer: 1308/070/TB partij klei 

Tritiu 

overige monsternemingsgegevens 

accordering monsternemingspian 

opmerking: 
bij twijfel, bijzonderheden en afwijkingen van het monstememingsplan altijd contact opnemen met projectleider! 

bijlage 	: 	tekening vorm partij (I x b x h) met (doorstrepen indien rlJ van toepassing): 
- wijze van monsterneming en ruimtelijke verdeling grepen (coordinaten); 
- indeling deelpartijen. 

NArsjablonen1veldwerk\monstemem4ngsplan 1001 v2012.1 datum: 25-04-12 

(deel)partijgrootte Max. 10.000 ton 

deelpartij-, greep- en monstergrootte 

per greep: minimaal 180 gram. (ca. 5x5x5 cm3.= ca. 1 boorkop) 
monsters: 2 stuks van elk 50 gepen (2 x 9 kg) 

D95 < 16 mm, standaard 

edelmanboor (0 5 cm) / guts (0 5 cm) / machinaal apparatuur 

standaard: MM (partijnr) (NB) monstercodering 

Tritium Advies B.V. (gekoeld) monsteropslag 

koerier AL-West (gekoeld) monstertransport 

monsterverpakking emmers (10 liter) (indien nodig voorzien van sticker "asbestverdacht") 

laboratoriumvestiging 
(aanleveren binnen 24 uurl) 
persoonlijke veiligheids- / beschermings-
middelen 

AL-West Deventer 

handschoenen / laarzen / overall 1 veiligheidsschoenen / helm 

bijzonderheden 

datum maandtekening ~ naam 

Projectleider 

Erkende 
Monsternemer(s) 

Niet erkende 
monsternemer(s) 
(ondersteuning) 

29-08-2013 

a- 
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BIJLAGE 3: MONSTERNEMINGSFORMULIER 



Lengte Breedte Diep / hoog Totaal Raster 

6-_,ZZA4 partijgrootte in m3  

2) dichtheid in ton/m3  & 

<16 095 > 16mm 

foto's genomen ja (positie camera ten opzichte partij opnemen in schets) 

3) gewicht partij in ton 

geschat vochtpercentage in % 

aard materiaal 

r• CI  

if$150.ens. ". i0414471 5% / 0° 15% / 20% / 25%Oroter dan 25%_-,  
1 .1k4t t 	rivet 

. 

 LI zand / lee / veen / 	aggerspecie / anders, nl. .....  

zintuiglijke 	arneming even (resultaten weergeven in bijlage) 

bijzonderheden materiaal ateria 
bijmengingen : 	/ ja n 

,rnée7P3 
• 

bijzonderheden partij fi cake,. ;1,, ere<c4j u(4-1,m, ctito9e- Cn4i. 'ta fel 	otivikerzy92z. 	te 

conform monsterneminaS / afwijkend (omschrijven!): 

monsterneming 
wijze van monstemem ng 

indeling in deelpartijen ne ja, aantal deelpartijen: (zie bijgevoegd kaartmateriaal) 

aanduiding indeling in het veld achtergelaten ja, nl. piketten / lint / strepen / anders: .... 

homogeniteit getoetst 

verificatieboringen 

F

n

.---   Homogene pa heterogene partij, nl. 

.v.t. (de ja, nl: 

motivatie bij afwijkingen van voorgeschreven 
strategie 

N:SsiablanaMveldwernmonstemerningzformulier 1001 v2013,1 datum: 14-1-2013 

54— MONSTERNEMINGSFORMULIER GROND EN BAGGERSPECIE Tritium  
projectnummer: 1308/070/TB partij klei 

projectgegevens 

(P-es-ketoi+ 16 P 
05-s 

1001 

adres locatie 

plaats 

protocolnummer 

datum uitvoering 

tijdstip uitvoering 

projectleider Bouwstoffen 

erkende monsternemer Bouwstoffen 

van dip dex, 	tot 12_ oo 

niet-erkende monsternemer (ter ondersteuning) 

partijgegevens 



datum: 14.1-2013 N:Isjabironenlveldwek \monsterrerningsformulier 1001 v2013.1 

MONSTERNEMINGSFORMULIER GROND EN BAGGERSPECIE 
projectnummer: 1308/070/TB partij klei 

deelpartij-, greep-  en monstergrootte 
deelpartij grootte (m3) aantal grepen monstergewicht (kg) 

A B 
	

C 

2)(5?) 

2 

Bar;code: 	_ 

77-547PC1-9 4/, 

1  
Barcode: 

14245ffi - 

Barcode: Barcode: 
	 Barcode: 

Barcode: Barcode: 
	 Barcode: 

overige monsternemingsgegevens 
Apparatuur 

Persoonlijke veitigheids- / beschermings-
middelen 

"(9.4 add yes 
handschoenen / laarzen 1 overa 	anders: 	 

beef-(diameter-5-c 
	(diame er 	 cm 

Monstercodering ard / afwijkend 

Monsterverpakking 
	

(  conform monaternemingsplaa / anders: 

(
-_

Tritium (gekoeld 	nders: 	 monsteropslag 

monstertransport 	 koerier AL-West (gekoeld): 

laboratoriumvestiging AL-West Deventer 

aangeleverd binnen 24 uur  Ja nee (motivatie opnemen en werkelijke tijd aanlevering): 

bijzonderheden 

kwalitering monsternemingsformtdier en verificatie t.o.v. monsternemingsp an 
datum Naam 

	 handtekening 

Erkende 
Monsternemer(s) 

Niet erkende 
monsternemer(s) 
(ondersteuning) 

Projectleider 

Bovenstaande monsternemers bevestigen middels ondertekening dat: 

• De werkzaamheden onder certificaat en volgens de actuele versie van BRL 1000 zijn uitgevoerd; 

• De monsters ter onderzoek zijn aangeboden aan een door de Minister aangewezen laboratorium; 

■ Het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL 1000. 



MONSTERNEMINGSFORMULIER GROND EN BAGGERSPECIE 
projectnummer: 1308/070/TB partij klei 

BEREKENINGEN 

t 11 	2/ 	15  I 547 4113  

	

K 3 	324 frh 3  

(3‘ (»1)  
3/2 	X 69 /,3  

2 5-2(P9/93  

A 
i& .>( 	10 

`1 	r4 	(̀i(5) .) 
3/ X 9,.5-  = 7-75 

Pi c/4~k  
Epy-tot 	C griviAJtA 	)5-  (.(9 

il 

3/ 	 2 2 57/ 	0,9 op-- gdt 
J -   

160 	719 --17.  10 	r ;11- x  
Ketoc,c  

5-  /9 -2 (/)-// /5-1' 	_ 

N:\sjablonen  \veldwerk \monstememingsfomulier 1001 v2013.1 
	

datum: 14-1-2013 

ehe,4'  

VKB 1001 



0 

( 0  

3 
0 f 



Gec. Gezien 

1 

Lekstraat 

0 50 m.  

TB 26-8-2013 0 
Wi jz. Datum Omschrijving Getekend ,kg 

1 
partijgrens 	oppervlakte  
fotopunt 

omvang 	 raster  
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Datum 	16.09.2013 
Relatienr 	35003866 
Opdrachtnr. 	391627 
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ANALYSERAPPORT 

Opdracht 391627 Bodem / Eluaat 

Opdrachtgever 	 35003866 TRITIUM ADVIES B.V. 
Referentie 	 1308/070/1 B Lekstraat te Oss 
Opdrachtacceptatie 	30.08.13 
Monstememer 	 Opdrachtgever 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek 
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport. 

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn. 

Met vriendelijke lá

simaimmiai 

 
AL-West B.V. I 
Klantenservice 

Distributeur 

TRITIUM ADVIES B.V. , 
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onstemr. Monstername 	 Monsteromschrijving 
320369 	30.08.2013 	 MM1A (TL9428642%) 
320370 	30.08.2013 	 MM1B (TL9428641+) 

Eenheid 	320369 	320370 
MM1A (TL9428642%) MM1B (TL9428641+) 

Algemene monstervoorbehandeling 
Aangeleverde monsterhoeveelheid 

Droge stof (Ds)  
Klassiek Chemische Analyses 
Organische stof 
	

Ds 	 2,4 	2,8 
Droge stof (Ds) bij 40 °C 
	

99 
	

99 
pH-CaCl2 
	

7,6 
	

7,6 
Fracties (pipet) 
Fraktie < 2 pm (lutum) 	% Ds 	 13 	14 
Voorbehandeling metalen analyse 
Koningswaterontsluiting 	 ++ 

	
++ 

Metalen 
arium (Ba) 	 mg/kg Ds 

	

130 	150 
admium (Cd) 	 mg/kg Ds 	<0,20 	<0,20 
obalt (Co) 	 mg/kg Ds 	 9,1 	9,2 
oper (Cu) 	 mg/kg Ds 	 18 	20 

Kwik (Hg), niet vluchtig 	mg/kg Ds 	<0,05 	0,06 
ood (Pb) 	 mg/kg Ds 	 33 	34 
olybdeen (Mo) 	 mg/kg Ds 	 <1,5 	<1,5 
ikkel (Ni) 	 mg/kg Ds 	 27 	27 
ink (Zn) 	 mg/kg Ds 	 78 	74 

PAK 
Anthraceen 	 mg/kg Ds 	 0,50 	0,33 
Fenanthreen 	 mg/kg Ds 	 2,1 	1,2 
Naftaleen 	 mg/kg Ds 	 0,079 	0,082 
Fluorantheen 	 mg/kg Ds 	 2,9 	1,9 
Benzo(a)anthraceen 	 mg/kg Ds 	 1,2 	0,82 
Chryseen 	 mg/kg Ds 	 1,1 	0,80 
Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg Ds 	 0,59 	0,40 
Benzo-(a)-Pyreen 	 mg/kg Ds 	 1,2 	0,82 
Benzo(ghijperyleen 	 mg/kg Ds 

	
0,73 	0,49 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 	mg/kg Ds 
	 0,89 
	

0,64 
Som PAK (Faktor 0,7) 	mg/kg Ds 

	 11 
	

7,5 
Minerale olie 
Koolwaterstoffractie Cl 0-C40 	mg/kg Ds 	 89 	59 

kg 	 10,3 
	

10,6 

	

88,5 
	

89,2 



Koolwaterstoffractie C20-C24 	mg/kg Ds 23 	10 

Koolwaterstoffractie C28-C32 	mg/kg Ds 16 	16 

mg/kg Ds 	<0,0010 	<0,0010 PCB 28 

mg/kg Ds 	<0,0010 	<0,0010 PCB 118 

mg/kg Ds 	<0,0010 	<0,0010 PCB 180 

mg/kg Ds 	0,0044 	0,0044 Telodrin 

Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) mg/kg Ds 1,7 	200 

mg/kg Ds 	0,0084 	0,0044 gamma-HCH (Lindaan) 
Som HCH (STI) (Faktor 0,7) 	mg/kg Ds 0,021 	0,013 
1,3-Hexachloorbutadieen mg/kg Ds 	<0,0010 	<0,0010 

Opdracht 391627 Bodem / Eluaat 	 Blad 3 van 5 

Eenheid 	320369 	320370 
mmlA (TL9428642%) MM1B (n9428641+) 

Minerale olie 

Polychloorbifenylen 
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands 
Postbus 693, 7400 AR Deventer 
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 
e-Mail: info@al-west.nl,  www.al-west.n1 

AGROLAB GR' 
Your labs. Your service 

Koolwaterstoffractie C10-C12 	mg/kg Ds 	 <3 	<3 
Koolwaterstoffractie C12-C16 	mg/kg Ds 	 3 	<3 
Koolwaterstoffractie C16-C20 	mg/kg Ds 	 17 	 5 

Koolwaterstoffractie C24-C28 	mg/kg Ds 	 19 	16 

Koolwaterstoffractie C32-C36 	mg/kg Ds 	 8 	 8 
Koolwaterstoffractie C36-C40 	mg/kg Ds 	 <5 	<5 

PCB 52 
PCB 101 

mg/kg Ds 	<0,0010 	<0,0010 
mg/kg Ds 	<0,0010 	0,0012 

mg/kg Ds 	<0,0010 	0,0019 
mg/kg Ds 	<0,0010 	0,0015 

PCB 138 
PCB 153 

Som PCB (7-Ballschmiter) 	mg/kg Ds 	0,0049 #) 	0,0074 #)  
(Faktor 0,7)  
Pesticiden (OCB's) 
2,4-DDE (ortho, para-DDE) 	mg/kg Ds 	0,0044 	0,016 
4,4-DDE (para, para-DDE) 	mg/kg Ds 	 0,27 	0,36 
Isodrin 	 mg/kg Ds 	0,025 	0,0083 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) 	mg/kg Ds 	 0,55 	1,2 
4,4-DDD (para, para-DDD) 	mg/kg Ds 	 0,17 	13 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) 	mg/kg Ds 	0,058 	12 
4,4-DDT (para, para-DDT) 	mg/kg Ds 	 0,67 	170 
Som DDD (Factor 0,7) 	mg/kg Ds 	0,72 	14 
Som DDE (Factor 0,7) 	mg/kg Ds 	 0,27 	0,38 
Som DDT (Factor 0,7) 	mg/kg Ds 	 0,73 	180 

Som OCB (Factor 0,7) 	mg/kg Ds 	 2,8 	210 

Aldrin 	 mg/kg Ds 	 0,12 	2,0 
Dieldrin 	 mg/kg Ds 	 0,21 	0,82 
Endrin 	 mg/kg Ds 	 0,17 	4,5 
Som Drins (Faktor 0,7) 	mg/kg Ds 	 0,50 	7,3 

alfa-HCH 
beta-HCH 

mg/kg Ds 	0,0084 	0,0044 
mg/kg Ds 	0,0044 	0,0044 
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Eenheid 	320369 	320370 
ooi IA (TL9428642%) 81M18 (TL9428641+) 

Pesticiden (OCB's) 
is-Heptachloorepoxide 	mg/kg Ds 

	
0,025 	0,045 

rans-Heptachloorepoxide 	 mg/kg Ds 
	

0,0044 	0,0044 
om cis/trans- 	 mg/kg Ds 	0,029 	0,049 
aptachlorepoxide (Faktor 0,7), 	 
is-Chloordaan 	 mg/kg Ds 	 0,14 	0,55 
rans-Chloordaan 	 mg/kg Ds 	0,27 	0,12 
om Chloordaan (Factor 0,7) 	mg/kg Ds 	0,41 	0,67 
eptachloor 	 mg/kg Ds 	0,089 	7,5 

;alfa-Endosulfan 	 mg/kg Ds 	0,0044 	0,0044 
Chloorbenzenen 
kexachloorbenzeen (HCB) 	mg/kg Ds 	0,0020 	0,0062  

Verklaring: "'e of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 

#) Bij deze som zijn resultaten 'krapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; Indien een som Is berekend uit minimaal één verhoogde 
rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden. 

Toelichting  
320369 	Het gerapporteerde gehalte voor OCB's is het gemiddelde van 2 metingen uit origineel materiaal. Vanwege de 

sterke inhomogeniteit is geen eenduidige meetwaarde te rapporteren. 

De spreiding tussen de gerapporteerde waarden voor OCB's is groter dan 2,5. Deze spreiding is gecontroleerd 
middels heranalyse uit origineel materiaal. De normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole, alsmede de 
aanvullende controle middels heranalyse geven geen aanleiding tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde 
procedure. 

320370 	Het gerapporteerde gehalte voor OCB's is het gemiddelde van 2 metingen uit origineel materiaal. Vanwege de 
sterke inhomogeniteit is geen eenduidige meetwaarde te rapporteren. 

De spreiding tussen de gerapporteerde waarden voor OCB's is groter dan 2,5. Deze spreiding is gecontroleerd 
middels heranalyse uit origineel materiaal. De normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole, alsmede de 
aanvullende controle middels heranalyse geven geen aanleiding tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde 
procedure. 

Begin van de ana4,ses: 30.08.13 
Einde van de analyses: 11.09.13 

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit. 

AL-West B.V. 
Klantenservice 

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening 
rechtsgeldig. 
Distributeur 

TRITIUM ADVIES B.V. , 
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Toegepaste methoden 
Vaste stof 
AP04-SG: a) 	Organische stof Som HCH (STI) (Faktor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Fraktie < 2 pm (lutum) 

Som PAK (Faktor 0,7) Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C28-C32 
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C12-C16 
Som PCB (7-Ballschmiter) (Faktor 0,7) pH-CaCl2 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) 
Kwik (Hg), niet vluchtig Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 
Koolwaterstoffractie C10-C12 

AP04-SG / AP04-SB: a)Droge stof (Ds) Droge stof (Ds) bij 40 °C 
conform AP04-SG-XIV: a)Som Drins (Faktor 0,7) 1,3-Hexachloorbutadieen Som Chloordaan (Factor 0,7) 

Som cis/trans-Heptachlorepoxide (Faktor 0,7) Som DDD (Factor 0,7) Som ODE (Factor 0,7) Som OCB (Factor 0,7) 
Som DDT (Factor 0,7) 

conform NEN 6961: a)Koningswaterontsluiting 
eigen methode: a) Aangeleverde monsterhoeveelheid 

a) De met a) gemerkte methoden (AP04) zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer L005. AL-West is 
door het ministerie van VROM aangewezen als instantie voor het onderzoek van de pakketten SG1, SG2, SG3, SG4, SG6, SG7, SB1, SB3, 
SB5 en U1. 
r

on 

verzicht datum zekerstelling 
pdrachtnr.: 391627 

steromschnjving: 
20369 	MM1A (TL9428642%) 

320370 	MM1B (TL9428641+) 

Parameter 	 Datum 	Monsternummer 
Aangeleverde monsterhoeveelheid 	 320369 320370 
Droge stof (Ds) 	 02.09.13 	320369 320370 
Droge stof (Ds) bij 40 °C  03.09.13 	320369 320370 
Fraktie < 2 pm (lutum) 	 03.09.13 	320369 320370 
Koningswaterontsluiting 	 04.09.13 	320369 320370 
Kwik (Hg), niet vluchtig 	 04.09.13 	320369 320370 
Metalen (SG) 	 04.09.13 	320369 320370 
Minerale olie (SG) 	 03.09.13 	320369 320370 
Niet vluchtige chloorbenzenen (SG) 	13.09.13 	320369 320370 
OCB (SG) 	 13.09.13 	320369 320370 

320369 320370 
Organische stof 	 02.09.13 	320369 320370 
PAK (SG) 	 02.09.13 	320369 320370 
PCB (SG) 	 12.09.13 	320369 320370 
pH-CaCl2 	 02.09.13 	320369 320370 
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Chromatogram for Order No. 391627, Analysis No. 320369, created at 12.09.2013 08:58:20 

Monsteromschrijving: MMIA (TL9428642%) 



Chromatogram for Order No. 391627, Analysis No. 320370, created at 12.09.2013 08:07:32 

Monsteromschrijving: MA1113 (TL9428641+) 
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ANALYSERAPPORT 

Opdracht 391628 Bodem / Eluaat 

Opdrachtgever 
Referentie 
Opdrachtacceptatie 
Monsternemer 

Geachte heer, mevrouw,  

35003866 TRITIUM ADVIES B.V. 
1308/070/TB Lekstraat te Oss 
30.08.13 
Opdrachtgever 

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek 
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport. 

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn. 

Met vriendelijke nroet, 
AL-West B.V. 1 t 
Klantenservice 

Distributeur 

TRITIUM ADVIES B.V. , 
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"--- onstemr. Monstername 
	

Monsteromschrijving 

20371 	30.08.2013 
	

MMIC (T1.96794627) 

Eenheid 	320371 
MMIC (ft06794827) 

Algemene monstervoorbehandeting  
Droge stof 	 88,0 
Klassiek Chemische Analyses 
Carbonaten dmv asrest  % Ds 	 3,7 
Gloeiverlies (organische stof) 	% Ds 	 3,3 
Fracties (sedigraag  	  
Fractie < 63 pm 	 % Ds 	 30 
Begin van de anab,ses: 30.08.13 
Einde van de analyses: 05.09.13 

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaatMonsters met onbekende herkomst, kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit. 

AL-West B.V. I 
Klantenservice 

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening 
rechtsgeldig. 
Distributeur 

TRITIUM ADVIES B.V. , Hermans 
Toegepaste methoden 
Vaste stof 
eigen methode: 	Carbonaten dmv asrest Fractie < 63 pm 
eigen methode (slib: cf. NEN-EN 12879): Gloeiverlies (organische stof) 
Giw. NEN-180 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000:Droge stof 
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Milieuhygiënische kwaliteit 

Binnen het generieke toetsingskader worden de volgende aanduidingen gebruikt voor het classificeren van 
een partij grond: 

Achtergrondwaarde grond 	: Grond voldoet aan de kwaliteit "achtergrondwaarde" wanneer voldaan wordt 
aan één van de volgende voorwaarden: 
• voor geen van de onderzochte parameters wordt de achtergrondwaarde 

overschreden of 
• voor maximaal 2 parameters worden de achtergrondwaarden met een 

factor 2 overschreden, terwijl de gemeten concentraties beneden de 
maximale waarden voor de kwaliteitsklasse "wonen" liggen. 

Wonen 1 Industrie grond 	: Grond voldoet aan de kwaliteit "wonen / industrie" als voor geen van de 
onderzochte parameters de maximale waarden hiervoor worden 
overschreden. 

Klasse A / B grond 

Grootschalige 
bodemtoepassing 

: Grond voldoet aan de kwaliteit "A / B" als voor geen van de onderzochte 
parameters de maximale waarden hiervoor worden overschreden en de 
gemeten concentraties beneden de maximale waarde voor de 
kwaliteitsklasse "industrie" liggen. 

: Grond kan worden toegepast in een grootschalige bodemtoepassing 
wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
• de concentraties van de onderzochte zware metalen liggen beneden de 

emissietoetswaarden en 
• de concentraties van de onderzochte organische parameters liggen 

beneden de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse "industrie". 
Indien voor één of meerdere zware metalen de emissietoetswaarden worden 
overschreden, dan dient een uitloogonderzoek uitgevoerd te worden om vast 
te stellen of de grond geschikt is voor hergebruik in een grootschalige 
bodemtoepassing. 

Niet toepasbare grond 	: Grond wordt als "niet toepasbaar" geclassificeerd als de gemeten 
concentraties boven de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
"industrie" of kwaliteitsklasse "B" liggen. 

bodemtypecorrectie 
De maximale waarden voor de kwaliteitsklassen "achtergrondwaarden", "wonen / industrie" en de 
emissietoetswaarden voor de grootschalige bodemtoepassing zijn gerelateerd aan het voor de onderzochte 
partij(en) geldende organisch stof- en lutumgehalte. Met behulp van de bodemtypecorrectieformules uit 
bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit worden maximale waarden herberekend. Voor de toepassing in 
of onder oppervlaktewater worden de meetwaarden gecorrigeerd in plaats van de maximale waarden. 
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Toepassingseisen uit het Besluit bodemkwaliteit 

Voor het toepassen van een partij grond of baggerspecie zijn in het generieke toetsingskader de volgende 
eisen van toepassing: 

Toepassing op of in landbodem 
"Achtergrondwaarde grond" kan vrij worden toegepast bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit. 

"Wonen grond" kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden toegepast bij de bodemfuncties 
en bodemkwaliteiten "wonen" of "industrie". 

"Industrie grond" kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden toegepast bij de 
bodemfunctie en bodemkwaliteit "industrie". 

Met betrekking tot het hergebruik van de grond geldt dat als de kwaliteit van de ontvangende bodem nog 
niet bekend is, deze dient te worden vastgesteld door middel van een verkennend bodemonderzoek 
conform NEN 5740. 

Toepassing in een grootschalige bodemtoepassing 
Voor het toepassen van grond in een grootschalige bodemtoepassing gelden ondermeer de volgende 
eisen: 
• voor de partij mogen de emissietoetswaarde of de maximale emissiewaarde niet worden overschreden; 
• de grond moet zodanig worden toegepast, dat deze niet met de bodem kan worden vermengd en ter 

zijner tijd ook weer kan worden verwijderd; 
• er dient tenminste een hoeveelheid van 5.000 m3  grond aaneensluitend in een werk te worden 

toegepast met een minimale hoogte van 2 meter. Voor (spoor)wegen geldt een minimale hoogte van 
0,5 m; 

• een grootschalige bodemtoepassing dient te worden voorzien van een (erosiebestendige) leeflaag van 
grond, bagger of bouwstoffen met een minimale dikte van 0,5 meter. 

Toepassing in of onder oppervlaktewater 
"Achtergrondwaarde grond" kan binnen het algemene generieke toetsingskader vrij worden toegepast bij 
elke waterbodemkwaliteit. 

"Klasse A grond" kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden toegepast bij 
waterbodemkwaliteitsklasse "A" of "B". Voor toepassing van grond onder oppervlaktewater hoeft niet te 
worden getoetst aan bodemfuncties. 

"Klasse B grond" kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden toegepast bij 
waterbodemkwaliteitsklasse "B". Voor toepassing van grond onder oppervlaktewater hoeft niet te worden 
getoetst aan bodemfuncties. 

Met betrekking tot het hergebruik van de grond geldt dat als de kwaliteit van de ontvangende waterbodem 
nog niet bekend is, deze dient te worden vastgesteld door middel van een verkennend 
waterbodemonderzoek conform NEN 5720. 

bodemfunctieklassen 
Indien een partij grond op of in een landbodem wordt toegepast moet aanvullend op de 
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bodemkwaliteitsklasse, getoetst worden aan de bodemfunctieklasse die is vastgesteld ter plaatse van de 
beoogde toepassingslocatie. Bodemfunctieklassen zijn landelijk vastgestelde generieke waarden die in 
algemene zin de bovengrens aangeven van wat als een duurzaam geschikte toestand wordt beschouwd. 
Voor de generieke toetsing van toe te passen grond op landbodem worden twee bodemfunctieklassen 
onderscheiden: wonen en industrie. 

Algemene regels voor hergebruik van grond 
Binnen het Besluit bodemkwaliteit is het toegestaan om partijen te splitsen terwijl gebruik gemaakt wordt 
van het oorspronkelijke kwaliteitsbewijs, wanneer het volgende is vastgelegd in de administratie: 
• de relatie tussen de deelpartijen en de oorspronkelijke partij; 
• de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd; 
• de datum waarop de splitsing is uitgevoerd. 

Verder geldt voor alle toepassingen van grond een meldingsplicht. Wanneer grond wordt toepast, moet dit 
tenminste 5 werkdagen van te voren worden gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit 
(www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl). Elke melding wordt direct via e-mail doorgestuurd naar het 
bevoegde gezag voor de hergebruiklocatie (gemeentelijke overheid of waterkwaliteitsbeheerder). Als de 
gemelde toepassing niet in overeenstemming is met het lokale beleid, dan heeft het bevoegde gezag 5 
werkdagen de tijd om dit aan te geven. 
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N° Ech Ma me 
	

Référence échantillon 
001 	Sol 	 (SOL) 

	
Echantillon 1 



Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs) 

Napbtalène 	 mg/kg MS • 
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RAPPORT D'ANALYSE 
Version du : 26/0212016 
Date de réception : 30/01/2016 

Dossier N° : 16E006546 
N° de rapport d'anaiyse : AR-16-LK-014626-01 
Référence Dossier : N° Projet :II 16 001 0 
Nom Projet: DECATHLON LA GARDE 
Référence Commande : ANA16020267 

N° Echantillon 
	

001 
Référence dient : 	 Echantillon 1 
Matrice : 	 SOL 
Date de prélèvement 
	

28/01/2016 
Date de début «analyse : 	 02/02/2016 

Préparation Physico-Chimique 
LS896 : Mattere sèche 
XXS07 Refus Pondéral é 2 mm 
XXS06 : Séchage á 40°C 

82.5 

Indices de pollution 
15917 : Cyanures totaux 

XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant 
13865: Arsenic (As) 
15870: Cadmium (Cd) 
LS872 : Chrome (Cr) 

: Cohen (Co) 
LS874 : Cuivre (Cu) 
1S880 : Molybdène (Mo) 
LS881 : Wicket (Ni) 
(som Piomb (Pb) 
13890: Thallium (TI) 
LS888 : Soufre (S) 
LS894 : Zinc (Zn) 
ISA09 : Mercure (Hg) 

%mg MS 

ni9/1(0 MS 
mg/kg MS 

m011(0 MS 
mglkg MS 
mglkg MS 
mglkg MS 
mg/kg MS 
mg/kg MS 
mg/kg MS 
mgikg MS 
mg/kg MS 
mg/kg MS 

<0.5 

• 19.8 
* 	<0.40 
• 13.6 

6.50 
• 12.9 

<1.00 
• 14.2 

14.7 
<5.00 
149 

• 53.3 
• 0.17 

Hydrocarbures totaux 
LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches) 
(C10-C40) 

Indice Hydrocarbures (C10-C40) 	mg/kg MS 	<15.0 
HCT (nC10 - riC16) (Calcul) 	 mg/kg MS 	<4.00 
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 	 mg/kg MS 	<4.00 
HCT (>nC22 - nC30) (Geleid) 	 mglkg MS 	<4.00 
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) 	 mglkg MS 	<4.00 
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Dossier N° : 16E006546 
N° de rapport &analyse : AR-16-LK-014626-01 
Référence Dossier : N° Projet :11 16 001 0 
Nom Projet: DECATHLON LA GARDE 
Référence Commande : ANA16020267 

N° Echantillon 	 001 
Référence client : 	 Echantillon 1 
Matrice : 	 SOL 
Date de prétèyement : 	 2810112016 
Date de début cranalyse : 	 02/02/2016 

Version du : 26/02/2016 

Date de réception : 30/01/2016 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs) 

Acénaph hylène 	 mg/kg MS ' 	<0.05 
Acénaphtène 	 mg/kg MS * 	<0.05 

Fluorène 	 mg/kg MS * 	<0.05 
Phénanthrène 	 mg/kg MS * 	<0.05 
Anthracène 	 mg/kg MS * 	<0.05 
Fluoranthène 	 mg/kg MS * 	<0.05 
Pyrène 	 mg/kg MS • 	<0.05 
Benzo(a)anthracène 	 mg/kg MS * 	<0.05 
Chrysène 	 mg/kg MS 	<0.05 
Benzo(b)fluoranthène 	 mg/kg MS • 	<0 05 
Benzo(k)fluoranthène 	 mg/kg MS * 	<0.05 

Benzo(a)pyrène 	 mg/kg MS * 	<0.05 
Dibenzo(a,Manthracène 	 mg/kg MS • 	<0.05 
Benzo(grii)Pérylène 	 mg/kg MS *<0.05 
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 	 mg/kg MS * 	<0.05 
Some des HAP 	 mg/kg MS 	<0.8 

Polychlorob phényles (PCBs 
LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) 

PCB 28 	 mg/kg MS 	<0.01 

PCB 52 	 mg/kg MS • 	<0.01 

PCB 101 	 mg/kg MS ' 	<0.01 

PCB 118 	 mg/kg MS * 	<0.01 
PCB 138 	 mg/kg MS • 	<0.01 
PCB 153 	 mg/kg MS 	<0.01 

PCB 180 	 mg/kg MS 	<0.01 
SOMME PCB (7) 	 mg/kg MS 	<0.07 

Sous-traitance l Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg) 
CYPO7 Détermination de matière 
sèche 
CY111 : Dioxines - PCDDiF (17) — Environnement 

Z3,7,8-TCOD 	 ng/kg MS 
1,2,3,7,8-PeCDD 	 n9/1<0 MS 
1,2,3A,7,8-FbcCDD 	 rig/kg MS 
1,2,3,6,7,8-1-bcCDD 	 n9/k9 MS  

87.5 

• < 0.18 
• < 0.24 
* < 0.48 

< 0 48 

<ohm 
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RAPPORT IYANALYSE 

Version du : 26/02/2016 

Date de réception : 30/01/2016 
Dossier N° : 16E006546 
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-014626-01 
Référence Dossier : N° Projet :11 16 001 0 
Nom Projet: DECATHLON LA GARDE 
Référence Commande : ANA16020267 

N° Echantillon 
	

001 
Référence dient : 
	 Echantillon 1 

Makke : 	 SOL 
Date de prélèvement : 
	

28/01/2016 
Date de début «analyse : 
	

02/02/2016 

Sous-traitance J Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg) 
cYli : Dioxines - PCDD/F (17) — Environnement 

1,2,3,7,8,9-HxCOD 	 ng/kg MS 	< 0.48 
1,2,3,4,6,7,8-H5)CM 	 ng/kg MS • 	0.557 
OCDD 	 ng/kg MS * 	2.87 
2,3,7,8-TCOF 	 n9/19 MS 	< 0.32 
1 ,2,3,7,8-PeCDF 	 nglkg MS 	< 0.44 
2,3A,7,8-PeCDF 	 nglkg MS 	< 0.44 
1,2,3„4,7,8-11xCDF 	 nglkg MS • 	< 0.40 
1,2,3,6,7,841xCDF 	 ng/kg MS • 	< 0.40 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 	 ng/kg MS • 	< 0.40' 
2,3,4,6,7,841xCDF 	 ng/kg MS • 	< 0.40 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 	 ng/kg MS • 	< 0.52 
1,2,3,4,7,8,9•HpCDF 
	

ng/kg MS • 	<0.38 
OCDF 	 ng/kg MS • 	< 3.2 
Dioxines et Furanes TEQ (OMS 1998) sans ng/kg MS • 	0.00586 
LQ 
Dioxines et Furanes TEQ (OMS 1998) avec ng/kg MS * 	1.01 
LQ 
Somme des dioxines (OMS 2005 PCDD/F- ng/kg MS • 	0.00643 
TEQ) sans LQ 
Somme des dioxines (OMS 2005 PCDD/F- ng/kg MS • 	0.914 
TEQ) avec 10 
I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ 	ng/kg MS 	0.00844 
I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ 	ng/kg MS • 	0.895 

Sous-traitance 1 Eurofins Analytico (Barneveld) 
FF065 EOX 	 mg,kg MS 	<0.1 

Observations 
	

N° Ech 	 Réf client 

%frac 



eurofins 

(olm 
Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saveme 
5, me d'Otterswiller - 67700 Saveme 
Tel 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : wam ersrofins.frfenv 
SAS au capita! de 1 632 800 - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 

ACCREDITATION 
N° 1- 1488 

Site de saveme 
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr  

Page 5/9 

Environnemeni 

RAPPORT D'ANALYSE 

Dossier N° : 16E006546 
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La reproduction de ce document nest autorisée que sous sa forme integrale. II comporte 9 page(s). Le present rapport ne conceme que les objets soumis á ressaL 

Seules certalnes prestations rapportées dans ce document sant couvertes par raccréditation. Elles sont identifiées par le symbole 

D delecte ND : non détecté 

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont Ia responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice. 

Laboratoire agréé per le ministore chargé de renvironnement : portee disponible sur http://wwwiabeau.ecologie.gotwir  
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvernents et des analyses terrains etfou des analyses des paramètres du contrále sanitaire des eaux — portee détaillée de 
ragrékient disponible sur demande. 

Laboratoire agrée par le ministre chargé des instaltations classées conformément à rarrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'anatyses pour lesquels ragrement a été 
délivré sur : www.eurofins.fr  ou disponible sur demande. 
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LQ Principe et référence de la méthode 

0 

0 

O 

0 

0 

e 

0 

0 

e 

e 

2,3,7,8-TCDO 

12,3,7,8-PeCDD 

1,2,3,4,7,841xC0o 

1,2,3,6,7,8-HtcCDD 

12,3,7,8,9-HxCDD 

1,2,3,4,6,7,8+0CM 

OCIDD 

2,3,7,8-TCOF 

1,2,3,7,8-PeCDF 

2,3,4,7,8-PeCDF 

12,3,4,7,8-HxCDF 

12,3,6,7,84-brCDF 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 

2,3,4,6,7,841xCDF 

12,3,4,6,7,13-14pCDF 

1,2,3,4,7A941pCDF 

OCDF 

Dicednes et Furanes TEQ (OMS 1998) 
sans LQ 
Doxiies et Furanes TEQ (OMS 1998) 
avec LQ 
Somme des rfroxines (OMS 2005 
PCDDIF- TEO) sans LQ 
Somme des thordnes (OMS 2005 
PCOD/F- 7E0) avec 10 
I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ 

LS865 	Arsenic (As) 0 1 000 ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Methode 
B (Sol) 

0 ICP-AES - NF EN 150 11885 - NF EN 13346 R4éthode 
B (Sol) 

LS870 Cadmium (Cd) 0 

Environnement 

Annexe technique 

Sol  

tolrun 

Nom projet : DECATHLON LA GARDE 

Emetteur : 

Dossier N° 16E006546 N° de rapport d'analyse :AR-16-LK-014626-01 

Commande EOL : 0067946127893 

Référence commande : 11 16 001 0 
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FF065 EOX Coulométrie - Methode interne 0.100 Prestation soustraitée á Eurofins 
Analytico B.V 

mriRSIDM 

Saveme NF EN ISO/IEC 17025:2005 
COFRAC 1-1488 

mglkg DM 

Code Analyse 

CY111 	Dioxines - PCDD/F (17) - Environnement GC-HRMS - Methode Interne 

Prestation réalisée sur le 
site de : 

Prestation soustrartée á Eurofins GfA 
Lab Service GmbH D N EN ISO/IEC 

170252005 D-PL-14629-01-00 

Unité Incert. 

1-7E0 (NATO/CCMS) avec 10 

nelke 

n9/19 

nOlk9 

nciik9 

n5189 

009 

%/N 

0010 

809 

nalke 

nOik9 

Inike 

na/R9 

nffiell 

8.051 

10k1 

119/1r9 

DO/R0 

n9/1(9 

t19/k9 

a9/1(9 

n949 

n4fir9 

CYP07 Détermination de mattere sèche Mattere séche de rechantillon original - EC 152/2009 

LS872 Chromo (Cr) 

LS873 	Cobalt (Co) 

15874 	Cuivre (Cu) 

1S880 Molybdène (Mo) 

L5881 ~el (Nl) 

0 

ICP-AES - NF EN ISO 11885 

ICP-AES NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Methode 
B (Sol) 
ICP-AES - NF EN 150 11885 

tlX1/R9 ttry 
matter 

5 000 

~00TV 
matter 
m9/kg DM 

nig/N OM 

mOrt9 DM 

Saveme 

Saveme NF EN ISO/IEC 170252005 
COFRAC 1-1488 

Saveme 

Saveme NF EN ISO/IEC 170251005 
COFRAC 1-1488 

0.400 

Mike DM 
1 000 

5 000 

1 000 

1 000 



eurofins 
Page 7/9 

Environnement 

Annexe technique 

Dossier N° : 16E006546 
	 N° de rapport &analyse :AR-16-LK-014626-01 

Emetteur :Fr 
	

Commande EOL : 0067946127893 

Nom projet : DECATHLON LA GARDE 
	

Reference commande :11 16 001 0 

Sol 

Code Analyse 

13883 Ptomb (Pb) 
	

0 
LS888 	Soufre (S) 

Principe et reference de ia methode 

1CP-AES - NF EN ISO 11885 

Unité 

mg/kg DM 

m9/kg drY 
matter 

Prestation réalisée sur ie 
site de : 

Saverne 

L4 Moert. 

5 000 
20.000 

LS890 	Thallium (11) 5 000 

LS894 	Zint (7_n) 5 000 1CP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Methode 
B (Sol) 

mg/kg dry 
matter 
mg/x9 DM Saveme NF EN ISO/1EC 17025005 

COFRAC 1-1488 
LS896 	Matière sectie % nv 0.100 Gravimetrie - NF 130 11465 

0 500 LS917 	Cyanures totaux  13 
	

Extraction basique et dosage par flux continu - 
NFENIS017380.NEENIS014403-2(adaptée en 
BOISED) 

m9/kg dry 
matter 

GC-F D - NF EN 1SO 16703 
15.00 n1949 drY 111. 

mg/kg dry m. 

mg/kg  dry rn. 

mg/kg  dry in 

mg/kg dry rn 

LS919 	Hydrocarbures totaux (4 tranches) (C10-C40) 
Indoe Hydrocarbures (C10-C40) 

HCT (nC10 - rrC16) (Calcul) 

HCT (›nC16 - nC22) (Calcul) 

HCT (>riC22 - riC30) (Galtul) 

HCT (nC30 - nCAO) (Galmt) 

0.100 15A09 	Mercure (1-1g) 

LSA33 	Hydrocarbures Aromatiques Potycycliques (16 
HAPs) 

Naphtalène 

Acenaptithylène 

Acenaphtène 

Fluorene 

Pheriarithrène 

Anthracène 

Fluoranthène 

Pyrène 

Benzo(a)arithracène 

Ctuysène 

Benzo(b)fluorantriene 

Benzo(k)fluoranthène 

Benzo(a)pyrène 

Dibenzo(a,h)anthracène 

Benzo(ghl)Perylene 

Inden° (1,2,3-cd) Pyrène 

Somme des HAP  

13 CV-AFS (Spectrometrie Fluorescente Atomique 
(SFA)) - NF EN 13346 Methode B (Sol) - NF ISO 
16772 (X31-432) -Adaptée de NF 130 16772 (Boue, 
Sédiments) 

MS - NE ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (botte, 
sediment)  

m9/kg drY 
matter 

rag dry In 
mg/kg dry m 

moJkg dry rn 

fnelk0 dry rn 

mg/kg dry nl 

mg/kg dry rn 

mg/kg dry rn 

meng dry In 

m9/k9 drYfil 
mg/kg dry m, 

frIfik9 dry rn,  

m98(9 dry 

mg/kg dry in 

mg/x9 drY 

mg/kg dr),  In 

Ing/kg dry rn 

mg/k9 dry rn 

0.05 

0.05 

(105 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

ISA42 	PCB congénéres réglementaires (7) 

PCB 28 

GC-MS - NE EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, 
sediment) 

47 0.01 1119/kg DM 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne 
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme 
Tel 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www eurofinsidenv 
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 712013 - RCS SAVERNE 422 998 971 

ACCREDITATION 
N° 1- 1488 

Site de saveme 
Portee disponible sur 

www.cofrac.fr  

13 

ESSA 



N° de rapport d'analyse :AR-16-LK-014626-01 

Commande EOL : 0067946127893 

Référence commande :11 16 001 0 

Dossier N° : 16E006546 
Emetteur : 

Nom projet : DECATHLON LA GARDE 

PCB 180 

PCB 52  

PCB 101 	 0 

PCB 118 	 0 

PCB 138 

Pa3 153 	 C 

0 

Annexe technique 

Sol 

)0(606 Sachage á 40M Séchage NF 1SO 11464 
Gravitnéhie - NFWO 11464 )0(607 Refus Pondéral á 2 mm 1 000 % rw 

Code Analyse 

SOMME PCB (7) 

Principe et référence de la méthode Unité 

8109 DM 

nb2A9 OM 
mg/kg DM 

mcjikg DM 

11391k9 DM 

MIN OM 

in" drY 

Prestation réalisée sur Ie 
site de : 

Meert 

XXSOI 	NU: 	eau régale - Bloc chaultant Digesijon aide - NF EN 13346 Méthode B (Sol) 

LQ 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

«ohm 
Eurotins Analyses peur l'Environnement - Site de Saverne 
5, rue crOtlerswffler - 67700 Saveme 
Tel 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web VAVw eurofinsirtenv 
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RC,,S SAVERNE 422 998 971 

ACCREDITATION 
N° 1- 1488 

Site de saverne 
Portée disponible sur 

www.cofrack 
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Env ronnei ent 

Les pararnètres précédés du symbole correspondent aux paramètres listés dans notie portee craccréditation. Le laboratotre se reserve le droit de rettrer raccréditation liée á 
ces paramétres dans te rapport Wessels, si les condl lans necessaires á Ia réalisation de ressal sous accreditatkin ne sont pas ~les. 

Toos les éléments de tragabilité sont disponibles SIK demande 
Méthodes de calcul de linceditude (valeur maximisée): 	(A) : Eurachem 	(B) : XP T 90-220 	(C): NFWO 11352 	(D) :1SO 15767 	(e): Méthode Interne 



Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne 
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne 
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : w"eurofins.fr/env 
SAS au capital de 1 632 800 - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

ACCREDITATION 
N°  1- 1488 

Site de saverne 
Portée disponible sur 
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Environnement 

Annexe de tragabilité des échantillons 
Cette tragabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire 

Dossier N° : 16E006546 
	

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-014626-01 

Emetteur : 	 Commande EOL : 0067946127893 

Nom projet : DECATHLON LA GARDE 
	

Référence commande : 11 16 001 0 

DI 	 83  

Référence Eurofins 	Référence Client 	Date&Heure Prélèvement 
	

Code-barre 	 Nom flacon 
16E006546-001 	 Echantillon 1 

(ohm 
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stoffen/produkten 

Doel: 

Making more trom waste 

Bedrijfsactiviteiten in relatie tot gebruikte stoffen/produkten: 
EF 3.2 

Het doel van dit formulier is om per bedrijfstak/proces 
de mogelijke aanvullende parameters voor (voor-/eind-) 
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Opgesteld door: 	 milieucoordinator 

GoedgekeurdNastgesteld door: KAM-manager 	 d.d. 	 
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Referenties: 	 Acceptatieprocedures 
Verwerkingsprocedures 
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Papier- en papierwaren incl.  
Papier- en karton ind. 
Golfkarton- en kartonnage ind.  

Grafische ind., (uitgeverijen) 
Grafische ind., (uitgeverijen) 

Bedrijfstak 

Voedings- en genotmiddelen ind. 
Slachterijen en vleeswaren ind. 
Suiker ind. 

Margarine ind. 
Groente- en fruitverwerkende ind. 
Zetmeel- en zetmeelderivaten ind. 

Gist- en spiritusfab. 
Tabakverwerkende ind. 

Gebruikte stoffen/produkten 

Org. Verontreinigingen, koelvloeistoffen 
Zwavelzuur (H2SO4), SrO, Bariumverbindingen, Chloorcalcium, Alkalifosfaten, indanthreen, ultramarijn, 
blauwsel 
Koolstofsulfide, hexaan, ammonia, pekel, Ni, Fe 
Sn 
Zuren, formaline, ultramarijn, natriumhypochloriet, natriumsulfaat, ammoniumchloride, NaOH, 
waterstofperoxide, borax, caustic soda 
Foezeolie, denatureermiddelen, verbrandingsresten 
Kaliumnitraat, borax 

Textiel ind.  
Wol ind. 
Kunstwolfab. 
Katoen ind. 
Textielblekerijen,ververijen en drukkerijen 

Olie, kolen, verbrandingsresten (kolenassen), smeerolie, ontvettingsmiddelen 
Oliezuur, zuren (zwavel, zoutzuur), zouten (AICI3, MgCl2, ZnCl2), verfstoffen 
Olie, kolen (evt. eigen gasfabriek), verbrandingsresten, smeerolie, vetten 
Basen, zuren, kleurstoffen, ontvettingsmiddelen, verf, brandstoffen, smeermiddelen 

Aluin, keukenzout, traan, ammonia, soda, natronloog, verfstoffen, bestrijdingsmiddelen, 
alinekleurstoffen 
Arseenverbindingen, kwiknitraat, zwavelzuur, brandspiritus, schellak, borax, kleurstoffen 

Chroomverbindingen, zwavelzuur, zoutzuur, sulfaten, sulfiden, nalooistoffen, kleurstoffen, verfstoffen, 
oplosmiddelen 
(niet procesgerelateerd: olie, smeerolie en ontvettingsmiddelen) 
chroomverbindingen, oplosmiddelen (aceton), aniline kleurstoffen, ontvettingsmiddelen, smeerolie, 
verbrandingsresten  

Hout- en meubel ind.  
Triplex,fineer,vezel en spaanderplaat-fab. 
Houtconserveringsbedrijven 
Meubel ind. (excl. metalen meubelen en 
houtlogerijen) 

Bisulfieten, natriumsulfide, loog- en bleekmiddelen 
Impregneermiddelen 
Benzine, ammoniak, beitsen, verven, kleurstoffen, bleekmiddelen, lakken, benzeen, tolueen, 
salpeterzuur, zwavelzuur, bleekmiddelen  

Teer, asfalt (PAK's), bitumen, paraffine, PVC 
Lijmmiddelen, inkt, smeermiddelen, brandstoffen, oplosmiddelen 

Pigmenten (org. Of met zw. Metalen), bindmiddelen (oliën, kunstharsen), oplosmiddelen, droogstoffen 
(metaalverbindingen), fotochemicaliën (hydrochinon, natriumsulfiet, natriumcarbonaat, glycolen, 
ammoiumthiosulfaat, natriumtetraburaat, natriumthiocyanaat, zilver, cadmium) 

Aardolie ind.  
Asfaltfab. 
Machineolie- en wagensmeerfab 

Teer, olieproducten, zwavel, koolteer 
Hexaan, benzine, olie afgewerkte katalysator 

Kleding ind.  
Bontfab. 

Hoedenfab 

Leder-, schoen- e.a. lederwaren ind. 
Leder ind. 

Lederwaren- en schoen ind. 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk 	Nummer: 	EF 3.2 
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Type: 	Formulier 	 Versie: 	1 
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stoffen/produkten 
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Afvalstoffen Terminal Moerdijk 

Formulier 
Bedrijfsactiviteiten in relatie tot gebruikte 
stoffen/produkten 

Type: 
Naam: 

EF 3.2 
3 van 5 

Nummer: 
Pagina: 

Versie: 
Datum: 

1 
september 2009 

Bedrijfstak 

Chemische ind.  
Kunstmeststoffen ind. 
Kunstharsen ind. 
Verfstoffen- en kleurstoffen ind. 

Zwavelzuurfab. 
Verf-, lak-, vernis- en drukinkt ind. 
Genees- en verbrandmiddelen ind. 
Zeep-, was- en reinigingsmiddelen fab. 
Parfumerie- en cosmetica fab. 
Lijm- en plankmiddelen fab. 

Poetsmiddelen fab. 
Kaarsen fab. 
Lucifer fab. 

Kunstmatige en synthetische garen-
en vezel ind.  
Kunstmatige en synthetische garen- en 
vezel ind. 

Gebruikte stoffen/produkten 

Zwavelzuur, fosforzuur, cadmium, arseen 
Fenol, cresol, aldehyden, amines, ammoniak, azijnzuur, benzeen, xyleen, nafta 
Zuren, basen, zouten, Co, Cr, Cu, benzeen, tolueen, fenol, naftol, aniline, benzeendiamine, benzidine, 
PAK, EOX 
Metalen, vliegstoffen, platina-/vanadiumpentoxide, Pb, zwavelzuur, salpeterzuur 
Metalen, olie- en harsresten, org. Oplosmiddelen, cadmium, PCB's, PCT's 
Logen, zuren, bleekmiddelen en chemicaliën voor geïmpregneerde watten 
Vetten, logen, bleekmiddelen, synthetische wasmiddelen, reinigingsmiddelen, opp. Aktieve stoffen 
Alifatische-, aromatische-,terpenoide-, macrocyclische en nitroverbindingen 
Zout, zwavel, salpeter- en azijnzuur, logen, org. Oplosmiddelen, bleekmiddelen, chroomzouten, 
loodacetaat, kunstharsen 
Vetten, vetzuren, kleurstoffen 
Glycerol, vetten,olierestanten, stearine, paraffine, zinksulfaat, stearinepik, oliezuur, boorzuur 
Fosfor, antimoonsulfide, ammoniumsulfaat, verf, paraffine, zwavel, kaliumchloraat, kaliumchromaat  

Zinkchloride, azijnzuur, aceton, alcohol, kopersulfaat, ammoniak, zuren, koolstofsulfide, natronloog, 
titaandioxide, bleekmiddelen 

Roet, carbon-black, zwavel, aniline- en derivaten, org. Oplosmiddelen 
Fenol, cresol, ureum, formaldehyde, aniline, loodstearaat, polystyreen, polyvinylchloride, nylon, 
polyetheen, polypropeen  

Rubber- en kunststofverwerkende ind. 
Rubberverwerkende ind. 
Kunststof verwerkende ind. 

Bouwmaterialen, aardewerk- en  
glasind. 
Aardewerk ind. 
Glas ind. En bewerkingsinrichtingen 

Pb, Cu, Cr, Mn, Co, Sb, U (uraan), Sn 
Loodverbindingen, As, Sb, Hg 

Basis metaal ind.,metaalprodukten etc. 
Metaal ind. (algemeen) 

Primaire zinkfab. 
Lood- en zink pletterijen 
Ijzergieterijen 
Klokkengieterijen 
Lood- en tingieterijen 
Capsulenfab. 
Koperdraaiers, -pletters en —slagers 
Opp. Behandelingsbedrijven: 
- 	mechanisch reinigen 

ontvetten 
beitsen 
activeren 
galvaniseren 

- 	spoelen 
- 	passiveren 
geëmailleerde ijzerwarenfabrieken 

Alifatische koolwaterstoffen, hydroxiden, chloorverbindingen, Pb, Cr, Cu, Sn, Cd, olie, cyanide, zuren 
,logen, PCB's, PCT's 
Pb, Zn, Cu, As, Sb 
Pb, Zn, Sn, smeerolien (evt. met PCB's) 
Mn, fosfor, zwavel, metalen 
Sn 
Pb, Sn, smeer- en hydraulische olie (evt. met PCB's) 
Pb, Sn, brons 
Cu, ontvettingsmiddelen, beitsen 

Verfresten, metaaloxide 
Logen, detergenten, oplosmiddelen 
Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, cyanide-complex, Cd, zuren, logen 
Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, cyanide-complex, Cd, zuren, logen 
Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, cyanide-complex, Cd, zuren, logen, Ag, Cu 
Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, cyanide-complex, Cd, zuren, logen, Ag, Cu 
Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, cyanide-complex, Cd, zuren, logen, Ag, Cu, natriumbichromaat, fosfaten 
Emailresten 

Olie, PCB's 

Oplosmiddelen, galvanische vloeistoffen, beitsmiddelen, PCB's, Pb, Sn, ontvettingsmiddelen, verven, 
lakken 
W, Zirkonium, tantaal, osmium, nikkel, Mo, Pt, Cu, zuren, fosfor, Pb, Sn, kitten, zinkchloride, tinoxide, 
alcohol, PCB's, Hg  

Elektrotechnische ind.  
Elektromotoren- generatoren en 
transformator fab. 
Overige elektrotechnische ind. 

Elektrische lampen fab. 

Making more from waste 

Alleen die documenten waarop het logo van ATM in kleur is weergegeven zijn gecontroleerde exemplaren. Alle overige 
verschijningsvormen zijn niet gecontroleerd uitgegeven. Alleen de digitale versie zoals gepubliceerd op ATMedia is actueel 
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Bedrijfstak 

Instrumenten- en optische ind. ind. 
Meet- en regelapp. En overige 
instrumenten ind. 

Gebruikte stoffen/produkten 

Zw. Metalen, vetten, olie 

Overige ind.  
Foto- en film lab. 
Speelgoed- en sportartikelen 
Grond ex. gasfabriek 

Fixeer, bleekfixeer 
Pb, Sn, oplosmiddelen, verven, lakken 
CN, org. Zwavel  

Openbare nutsbedrijven  
Elektriciteitsproductiebedrijfven 
Gasfabriek- en gasdistributiebedrijven 

Zw. Metalen, fluoride, fenolen, radioactieve stoffen, PCA's, PCB's, olie 
PAK's, fenol, cyanide, zwavel, ammoniak  

Eiwitten, vetten, koolhydraten, kraakprodukten van dergelijke stoffen 
Min. Olie 
Koolwaterstoffen, min. Olie, opgeloste zware metalen, PAK 
Overslagrestanten, mogelijk ook opgeloste zware metalen 
Min. Olie, olieadditives, mogelijk opgeloste metalen Zn, Al, Sn  

Zw. Metalen, olie- en harsresten, org. Oplosmiddelen, verfbestanddelen 
Pb, teerachtige stoffen, beitsstoffen, vloeimiddelen, ontvettingsmiddelen 

Asbest 

Geen specifieke verontreinigingen, e.e.a. afhankelijk van soort groot-/tussenhandel 

Zie geneesmiddelen ind. (Chemische ind.) 
Benzine, dieselolie, PAK's, Pb, benzeendichloorethaan, furfural, alkylbenzenen 
Zwavel, chloor, fosfor, As, V, Al, Cu, Ni 

Olie, zw. Metalenvetten, brandstoffen, org. Of alkalische ontvettingsmiddelen, koelvloeistoffen, 
remvloeistoffen, accuzuur, antiroet, verven, lakken 
Olie, zw. Metalenvetten, brandstoffen, org. Of alkalische ontvettingsmiddelen, koelvloeistoffen, 
remvloeistoffen, accuzuur, antiroest, verven, lakken 

Reinigen van/in:  
Levensmiddelenindustrie 
Scheepvaartsector 
Bruggen, kademuren e.d. 
Tankautoreiniging 
Metaalindustrie 

Bouwnijverheid en bouwinstallatie 
bedrijven 
Schilders- en glazenmakersbedrijven 
Loodgieters-, fitters- en 
sanitairinstallatiebedrijven 
C.V.- en luchtbehandelings-
isolatiebedrijven  

Groothandel  
Groothandel en tussenhandel 

Detailhandel  
Apotheken 
Benzineservicestations 
Detailhandel in brandstoffen (excl. 
Motorbrandstoffen)  

Reparatiebedriiven voor 
gebruiksgoederen  
Autoreparatiebedrijven 

Rijwiel- en motorrijwielreparatiebedrijven 

Overige dienstverlening 
Research- en wetenschappelijke 
instellingen 
Schoonmaakbedrijven 
Wasserijen, chemische reiniging en 
ververijen  

Geen specifieke verontreiniging, e.e.a. afhankelijk van instelling 

Geen specifieke verontreiniging, e.e.a. afhankelijk van bedrijf 
Org. Oplosmiddelen 
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Making more from waste 

Bedrijfstak 
	

Gebruikte stoffen/produkten 

Scheepvaart 
Scheepsgebondenafvalstoffen 	 Op basis van ervaring worden mn verwacht CZV en TOX 

O.b.v. ervaring worden NIET verwwacht: PCB's, metalen, CN en fenol 
Ko  afvalstoffen moeten worden beoordeeld aan de hand van productinfo/chemiekaarten, etc. 

Bron: 
• Een blik in de wereld van de industriele reinigingsmiddelen (riza rapport 98.044) 

Alleen die documenten waarop het logo van ATM in kleur is weergegeven zijn gecontroleerde exemplaren. Alle overige 
verschijningsvormen zijn niet gecontroleerd uitgegeven. Alleen de digitale versie zoals gepubliceerd op ATMedia is actueel 
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Making more trom waste 

GR-052 

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten: 
Opakket A Elpakket Cl Epakket C2 E pakket C3 Ouitloging 
Aanvullende parameter: geen / 	  
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Grondbewijs BRL Grond 9335-2 
	

Volgnummer. 	 

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: 
Evoldoet aan de achtergrondwaarden; 
Ovoldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen; 
Evoldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie. 

Voor toepassingen onder oppervlaktewateren; 
Elkwaliteitsklasse A voldoet aan de maximale waarde voor toepassing in zoet oppervlaktewater; 
Okwaliteitsklasse 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: 
Eigrond 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:. 
oEnkelvoudige partij 	  

Oorspronkelijke herkomst adres: 	  

EGesplitste partij 	  
Oorspronkelijke herkomst adres: 	  

ESamengevoegde partij 
Datum levering. 	  
Plaats van levering. 	  
Partijkenmerk 	- 
Civiele kwaliteit 	  
Partijomvang 	 ton 

Gegevens afnemer 
Naam 	  
Adres 	  
PC + Woonplaats 	  
Telefoon/Telefax 	  
Email 	  

Gegevens certificaathouder 
Naam 	 : Afvalstoffen Terminal Moerdijk 
Adres 	 : Vlasweg 12 
PC + Woonplaats : 4782 PW MOERDIJK 
Telefoon/Telefax : 0168 - 389289 / 0168 — 389270 

Datum grondbewijs: 	  

Handtekening 	  

Toepassingslocatie  
Naam 	  
Adres 	  
PC + Woonplaats 	  

Wenken voor de afnemer (aanvinken 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. 

D Deze partij grond is zowel milieuhygiënisch als civieltechnisch gekwalificeerd. 

D Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater; 

D 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 
certificaathouder weten. 	. 
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Van: 	ATM GMBH/ATM/WMN 
Aan: 	 /ATM/WMN@WMN 
cc: 	 /ATM/WMN@WMN 

Datum: 	Vrijdag 13 Juli 2012 13:29 
Onderwerp: CH0008311 Abfallstrmnummer B 00935 

Hallo 

ich habe nun von 	 , BRH Basel, Schweiz. eine Beispielanalyse zur 
Weiterleitung an die AgentschapNL ftir die Notifizierung CH 0008311 erhalten. 
Kannst Du diese bitte an die AgentschapNL, Herrn Kunst, unter Bezug auf seine 
E-Mail vom 26.06.2012 weiterleiten mit der Bitte den Antrag abschlieBend zu 
bearbeiten? 
Im Voraus vielen Dank fr Deine Bernaungen. 

Gruf 

11111111~111111111111~ 
ATM 

Bijlagen: 
SharpATMGMBH@atmmoerdijk.n1_20120713_133856.pdf 



Afv&-stoff-,in erminat MQ,,:rclijk BV 

Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Noord-Brabant 

Postbus 90151 
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH 

Moerdijk, 29 april 2011 

Betreft: 	Evaluatie proefneming innovatieve techniek: 
bevochtigen grond/materialen met waswater 1e  wasser 

Geachte 

In haar brief van 10 december 2010 heeft ATM, u verzocht om, op grond van voorschrift 2.8.1 van de 
vigerende omgevingsvergunning, een proef te mogen uitvoeren. De proef betrof het bevochtigen van 
gereinigde grond/materialen met koel-/waswater uit de 10  wasser. Het doel van de proef was om te 
beoordelen of de voorgenomen werkwijze nadelige effecten heeft/had op de 
toepassingsmogelijkheden van de aldus geproduceerde grond/materialen. 

Bij brief van 20 december 2010 (uw kenmerk 2379284) heeft u toestemming gegeven voor het 
uitvoeren van de proef met 50.000 ton te reinigen grond/materialen. 

In de bijlage bij deze brief is de evaluatie van voornoemde proef opgenomen. Op basis van deze 
evaluatie komt ATM tot de volgende conclusies: 

1. De proef/de betreffende werkwijze heeft geen nadelige effecten gehad op: 
a. de toepassingsmogelijkheden (in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit) van het 

gereinigde materiaal en; 
b. de emissies naar de lucht, 

2. Met het hanteren van de beproefde werkwijze zullen de volgende (positieve) lange termijn 
effecten eveneens kunnen worden gerealiseerd: 
a. de betrouwbaarheid van de procesvoering van het koel-/wasproces zal toenemen; 
b. afname energiegebruik agv het buiten werking stellen van de decanter; 
c. sanering potentiële geluidsbron (decanter). 

kir. 65 42 28_&73 	 BTW Zr: 	 3 ) I 
IBAN: 	INC,FI 0634 	r: 4-31 (Tn 188 ia?,,J 250 

F: 4-31 	'é8 3392'!? 
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Gelet op de resultaten van de uitgevoerde proef, verzoeken wij u dan ook om de beproefde werkwijze 
toe te mogen passen in onze bedrijfsvoering. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen 
met ondergetekende. 

Met vriendelijke groet, 
AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B.V. 

Bijlage(n): 
1. Uitwerking evaluatie proefneming; 
2. Resultaten uitkeuringen gereinigde grond/materialen: deelpartij TGG/TGAG 01 t/m 05, dd 

070311; 

ING -33et, AfIst-203m 	KvK Zuldoiesi. i\iederld nr. 20047607 P agina nn 37 
hir 65.42,25.673 	 nr, 4t..0(20.87:735_801 

Ahi NL23 	228 73 T: +11(0) laa 189 289 
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BIJLAGE 1: 
Uitwerking evaluatie proefneming 

KvK Z...1(:tviest 	 r<• 2G047607 Pag. -13 3 v -an 37  
Nr 	 rtr 	600(‘; 37 735 BOI 

'NGB r)65-1 2,63 73 1' +31 O 103 329 239 
. - .2',3N1...2A 	 F. +31 (0) 168 339 270 

S. 



Algemeen:  
In voorliggend document is de evaluatie opgenomen van de proefneming (Bevochtigen gereinigde 
grond/materialen met koel-/waswater uit de 1e  wasser). Hiertoe is, overeenkomstig het proefverzoek 
een beschouwing opgenomen van de volgende zaken: 

• Gegevens omtrent de keuring/toepassingsmogelijkheden van de gereinigde 
deelpartijen; 

• emissies naar de lucht tijdens de proef. 

Periode van proefneming:  
In het proefverzoek heeft ATM aangegeven dat de proef toezag op de productie van ca. 50.000 ton 
gereinigde grond/materialen (ca. 15-20 dagen). 

De feitelijke proef is aangevangen op maandag 14 februari 2011 en heeft geduurd t/m vrijdag 4 maart 
2011. In deze periode is een hoeveelheid gereinigde grond/materialen geproduceerd van ca. 49.590 
ton. 

Resultaten uitkeurinq / toepassingsmogeliikheden gereinigde grond/materialen:  
In het proefverzoek heeft ATM aangegeven dat de betreffende proefpartij (ca. 50.000 ton) in een 5-tal 
deelpartijen van ca. 10.000 ton zou worden uitgekeurd. Deze deelpartijen zouden vervolgens worden 
getoetst aan de toepassingscriteria van de BRL 9335-2. 

In bijlage 2 zijn de toetsingsrapporten (Euroteam) opgenomen voor de individueel uitgekeurde 
deelpartijen opgenomen. Het betreft de volgende deelpartijen: 

- 	TGG/TGAG 01, dd 070311; 
- 	TGG/TGAG 02, dd 070311; 
- TGG/TGAG 03, dd 070311; 
- 	TGG/TGAG 04, dd 070311; 
- TGG/TGAG 05, dd 070311; 

Uit bijlage 2 kan het volgende worden geconcludeerd: 
- 	Alle 5 de deelpartijen voldoen voor toepassing op of in de bodem aan de kwaliteitsklasse 

industrie (tbv grootschalige toepassing). (BRL9335-2) 

Met andere woorden: De 5 geproduceerde deelpartijen kunnen binnen het reguliere 
hergebruik-/toepassingskader worden toegepast/hergebruikt. 

Als gevolg van de proefneming hebben zich geen nadelige effecten voorgedaan ten aanzien 
van de toepasbaarheid/kwaliteitsklasse (eea in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit). 

Volledigheidshalve merkt ATM op dat ook haar "reguliere" productie valt binnen de 
kwaliteitsklasse industrie (tbv grootschalige toepassing). (BRL9335-2). 

Gelet op voorgaande kan de tevens de conclusie worden getrokken dat de kwaliteit van het 
koel-/waswater uit de 19  wasser niet leidt tot nadelig effecten op de toepassingsmogelijkheden 
in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Tot slot: 	Betreffende deelpartijen zullen worden toegepast overeenkomstig het Besluit 
Bodemkwaliteit. 
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ATM 
Resultaten emissies naar de lucht:  
Zoals bovenstaand aangegeven is de proef begonnen op maandag 14 februari 2011 en is deze 
geëindigd op vrijdag 4 maart 2011. In onderstaande tabel zijn de daggemiddelde emissies voor de 
continu gemeten parameters (obv het Bva) voor de betreffende periode opgenomen. 

Daggemiddelde emissies (mg/Nm3) Periode 14.02'11 t/m 04.03'11 
Datum SO2  CO CxHy Stof NOx Opmerking 

	

14.02'11 
	

30 
	

37 
	

0 
	

0 
	

90 

	

15.02'11 
	

29 
	

35 
	

0 
	

3 
	

83 

	

16.02'11 
	

32 
	

42 
	

0 
	

6 
	

85 
	

Oorzaak verhoogde daggemiddelde emissie stof: 
vervuiling van de analyserleiding  

	

17.02'11 
	

37 
	

33 
	

0 
	

4 
	

83 

	

18.02'1130 
	

30 
	

33 
	

0 
	

79 

	

19.02'11 
	

30 
	

44 
	

0 
	

0 
	

82 

	

20.02'11 
	

35 
	

38 
	

0 
	

92 

	

21.02'11 
	

40 
	

32 
	

0 
	8 	95 

	
Verhoogde daggemiddelde emissie stof: defect 
binnenwerk doseersysteem sproeiers  

	

22.02'11 
	

15 
	

33 
	

14 
	

86 
	

Zie 21.02'11 

	

23.02'11 
	

20 
	

33 
	

0 
	

7 
	

82 
	

Zie 21.02'11 

	

24.02'11 
	

21 
	

24 
	

2 
	

5 
	

93 

	

25.02'11 
	

30 
	

36 
	

2 
	

78 

	

26.02'11 
	

22 
	

37 
	

0 
	

2 
	

87 

	

27.02'11 
	

24 
	

37 
	

0 
	

90 

	

28.02'11 
	

35 
	

25 
	

0 
	

3 
	

76 

	

01.03'11 
	

27 
	

36 
	

0 
	

76 

	

02.03'11 
	

29 
	

27 
	

0 
	

2 
	

83 

	

03.03'11 
	

25 
	

35 
	

4 
	

90 

	

04.02'11 
	

28 
	

36 
	

0 
	

78 

Uit bovenstaande tabel kan het volgende worden geconcludeerd: 
Gedurende de proefperiode werd voldaan aan de daggemiddelde emissienorm voor de 
componenten: 

0 SO2  , CO, CxHy NOx ; 

- 	Op 16, 21, 22 en 23 februari was daggemiddelde emissie voor de component stof verhoogd. 
Gelet op de geconstateerde oorzaken van de verhoogde emissies kan worden geconcludeerd 
dat de betreffende verhoogde emissies niet het gevolg waren van de uitgevoerde proef. 

Gelet op voorgaande is ATM dan ook van mening dat de uitgevoerde proef geen negatieve effecten 
heeft gehad op de emissies naar de lucht. 

Overige effecten:  
Zover ATM bekend heeft de uitgevoerde proef/beschreven werkwijze ook geen andere nadelige 
effecten gehad op milieu en/of procesvoering. Wel worden nog een aantal positieve lange termijn 
effecten verwacht. (Deze lange termijn effecten kunnen niet worden gekwantificeerd obv de 
uitgevoerde proef. Wel kunnen deze logischerwijs worden beredeneerd). Het betreft de volgende 
effecten: 

a. de betrouwbaarheid van de procesvoering van het koel-/wasproces zal toenemen. 
Met andere woorden: een verhoogde stofemissie ter plaatse van de schoorsteen, agv 
storingen van aan de decanter, zal niet meer voorkomen; 

b. afname energiegebruik agv het buiten werking stellen van de decenter; 
c. Sanering van een (mogelijke) geluidsbron. 

3,3r, 
6542.2a 	 ; 
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ATM 
Conclusie/Voorgenomen werkwijze: 
Nu uit de proef kan worden geconcludeerd dat de betreffende werkwijze* geen nadelige effecten heeft 
op: 

a. de toepassingsmogelijkheden (in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit) van het gereinigde 
materiaal en; 

b. de emissies naar de lucht, 
ziet ATM geen belemmering meer om de betreffende werkwijze* in haar bedrijfsvoering door te 
voeren. 

' werkwijze: gereinigde grond/materialen worden bevochtigd met koel-/waswater uit de 1°  wasser (incl. het aanwezige 
sediment). 

Met het hanteren van de voorgenomen werkwijze zullen de volgende (positieve) lange termijn effecten 
eveneens worden behaald: 

a. de betrouwbaarheid van de procesvoering van het koel-/wasproces zal toenemen. Met andere 
woorden: een verhoogde stofemissie ter plaatse van de schoorsteen, agv storingen van aan 
de decanter, zal niet meer voorkomen; 

b. afname energiegebruik agv het buiten werking stellen van de decanter; 
c. sanering potentiële geluidsbron. 

Met het doorvoeren van de beproefde werkwijze kan mbt de reguliere afzet van de gereinigde grond 
het volgende worden opgemerkt: 

a. De werkwijze met betrekking tot acceptatie/verwerking en afgifte van gereinigde grond is 
gecertificeerd op basis van de BRL 9335-2; 

b. Keuring/toetsing/afzet vindt plaats overeenkomstig het gestelde in de BRL 9335 (hiermee 
wordt voldaan de voorschriften 3.3.13 t/m 3.3.15 van de vigerende Wm-vergunning) 

rr 21":4 7507 Pagina 6 van 37 - 
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BIJLAGE 2: 
Resultaten uitkeuringen gereinigde grond/materialen: 

deelpartij TGG/TGAG 01 tlm 05, dd 070311; 
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Betreft: Partipsouring thermisch gereinigda grond en zand uit teertroudend asfaltgranulaat  

Beach:~ 

Hlefbij repperteren voj u betref Me de bemonstering. analyse en toelsog van eer. partij thennïseheoigne 
grond en zend t..it1eotouden slallgranuldat met navolgende $poziftrintles•. 

Depot 	 : TGOITGAG 01 dd 070311 
Hoeveelheid 	 ca 9 WO Ion 
Lcicalle ven bemonstering 	 - NIlddenving 3 -  hInvrd4k 
Datum van bemonstering 	 : C/ mand 2011 
Bemonstenngsprotocol 	 ' BIKB Prolcr:et 1001. vee J ,., d 17 ti3,2i>)9 
Toetaingettader 	 . flegellng Sedendkvr0id...,tit d i. 21,17,2CC7: brilagv S tabel 1 

Als bijlagen treft u aan: 
• rcaterng: 
• Analyourappe,nen: 

Monsternemlngsplan, 
• Mostemerníngsfomlui,er 

Voor toepassing op of in de bodem voldoet deze partij thermisch gereinigde stond en 
rend uit teerhoodend asfaltgrannlast aan keteliteVkhyse Industrie en Is de partij 
geschikt voor verwerking in eer grootschalige toepassing, 

Civieltechnisch Is de partij geschikt voor toepassing els 	,n aanvulling of 
ophoging". 

Rodemortieitipels 
ACivtes 

w0 Ar ,- Lr.1:•rn 	K,2-K Zu-.1Y•s! 	1 - f 	 a3,0  
`d5.4.2 	373 	 31-4 nr N,...43C.30 37 735 S; 

•NL73 4.1738 	 T 
.1113 1•33 3"&) ;17j, 	 erz:ijk 



Afvflistoffen Teelt(es) Moerdijk B.V. 
TOC/TOriG 01 dd 070311 
ca. 9060 ton 
7 Maart 2011 
Vtaswe2_19 Mc;er<141sf 

MI 	 1.12 	gend 
89,8 90,3 90,05' 
1,8 	1,7 	1165 

• 1,6 	1,7 	1.65 
9.6 	9,8 	9,701 

Otkirachtgever 
Portimunimet 
PanligrOotte 
Datum 111041:uterrturne 

1.ocatie monstername 

droge stofgehalte (ge. °h) 
erg, stol (gew% ds) 	ei 

luiurn (gew% dal 	4i 
pil 

Groolschati. e toepassing landbodem 

gemeten emmsies 

Y .1[11.1.5.43 
<411,404,47  

mgomoto Woorden 
bcorlitrntuncttok<SsSe ; 

ereeten concentraties 	kvooktg: skulase 
Krosse 	Ntgase 

M1 	M2 fte,01 	nolon Wonen Irtaustne •gem  
mgikg ton VO51nég gag erkyug 	-mikt/ du mgtkg ce Ing/kg tin 

Ert114%)e. 
t4015< 

Velltinekon 
muttko ds 

Ekt<en aan 	M1  
erms<ske? 	rrigeku us,  

M2 
mg/kg OS 

'TOETSING ANALYSEGEGEVENS PARTIJ THERMISCH GEREINIGDE GROND EN ZAND UIT TEERHOUDEND ASFALTGRANULAAT 

Datum 
Status beoordeling 
Rappe:Ines Analyeco 

11-04.11 
beftnitif 
2011036697 
2011036698 

.5W8IR74.4' 
Euroteam Milieu B.V. 

Malen 
antorrioon155) 
arseen (As) 
barium (111e) 
cadmium (Cd) 
cnruom (Cr) 
kobalt (Co) 
koper (Cel 
kwik <119i 

lood (Pt» 
molybdeen (1+.1o) 
nikkel (Ni) 
tin ($n) 
vanadium (V) 
kink(Ze)  
ilylingcle .00180 
PAK's totaal (som 10) 
PCB's (som 7) 
minerale olie 

1,1 

	

7,4 
	

8.9 

	

140 
	

130 
0110 

	

44 
	

- 5)) 

	

0.2 
	

6,1 

	

27 
	

32 

	

0.35 
	

0,37 

	

120 
	

110 
1,9 	1,9 
20 	21 

8.8 	6,9 
54 	47 

180 	140 

	

1,0 	"1,0 
71 	2,1 	1,5 	1,80 

0,0098 0,012 0.0109  
29 52 40.5 

	

4,0 	15 	22 scikokykeek•isivek 

	

11.4 	15 	44 arthte<g.nextootegde 
- 	roe» 1. an Inmtliesnulti 

	

0,35 	0,097 	2,5 klásuu Inountno 

	

29.7 	33,5 	97 xraum, irtUusuce 

	

'4,3 	10,0 	54 klar,,,ern<w), 

	

19- 	23,1 	92 icings° onegutrot 

	

030 	0,58 	3.3 kiassew"-~ 

	

32 	133,4 	337 latuusavodrouto 

	

1,5 	88 	190 issoke work?. 

	

12 	13 	34 klem-nu4gs~ 

	

1,8 	49 	246 .nlkseia wonen 

	

27 	23 	86 tdossie zneurano 

	

59 	84 	303 klosSe nuk 

5.5 	5.5 
	

50 ».,..-sikrgikkewokiese 
1.5 	6.8 
	

40 )44:144 WAY4lr, 
0,004 	0,004 

	
0.100 'toen, rtettotro5 

33 	38 
	

100 klasse uk:toStrie 

0,036 __.13,0.34, 0,0350 

	

0051 	0 061 0.0560 
< 0• 60 	0,60 	0.60 

0910  0.0010 0,0010 

	

(Lou) 	0,010 0,0100 
'0,030 <0030 0.030 
< 0,050 < 0,050 0.050 

<000041) <0,(û040 0.00040 
•'; 0.10 	••< 0,10 	1110 

	

0,25 	- 	0,27 	0,250 

	

< 0.050 	< 0 	0 050 	050 

	

< 0,030 	0:030 0,030 
0.66 002 0,790 

-U,30 <0,30 0.30  

9 
24 

107 
2,5 
97 
37 
5' 
3.3 
196 
105 
34 

123 
50 

181 

Nee 
Nee 
n,5.1. 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Ja 

Nee 
1.9 Ja 

knr/or akte/gene gpmerktogen no <Ia gOrnerkingen woonmare Hl do tatin mot oer cii wei'  
kg/memo 21C POOI/W:110ot,  

coqctusies: 
	

1 

.partij voldoet aan kwakteitsklasse industrie 
• partij os geschikt voor verwerking in eert grootschalige toepassing  

'l'oetsingskeder Regeling bodertikwatiteit 

1,20 
7,70 

135,0 
0.930 
47.0 
6.15 
29,5 

0.060 
115,0 
1,90 
20.5' 
7.85 
50.5 

160,0 	 
1,0 

Eurateam proiecinr,• 03P215 
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Datum.  
Status beoordeling: 
áa-  ppgetnr's knáiyuco: 

11-94-11 
Detnitief 
2011036697 
2011996598 

Zand in aanvulling of 
ophoging 	Zand in zandbed 

meet- 	 meet- 
korrelvefdelin• 	eis 	waarde 	eis 	waarde 

63 pm 
< 2 prtt 
< 

515 %' 

<32/0 ' < 1,0 % 

toeiVerlies 
beoordeling 	 

3,2 % 

< 1.0 % 

' Ais fractie 63 ngr1' wasen 10 % dn 15 % 

.34.t2,7 
)2,-W 

Eureteem Milieu B.V. 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Opdrachtgever 
partijnumner; 
Panti grootte: 
DatUrn mongtemamet 
Locatie monstername:  

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.  
TGG/TGAG 01 ad 070311 
ca 9.969 ton 
7 maart 2011 
Vlasweg 19 - kloerdijk  

Voor de beoordeling van de toepassingsmagetijkheden als "zand in aanvulling of ophoging" of "zand in 
zandbed" zijn op een mengrnonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd 

Conclusie: 
- De partij is geschikt voor toepassing als 'zand in aanvulling of ophoging 
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Datum: 
Status beoordeling: 
Raoportnes Analytico: 

11.04-11 
Genitief 
2011036697 
2611036696 

E/ 

wo~1.. • 

Euroteam Milieu B.V. 

BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS 

Opdrachtgever: 
Partijnummer: 
)5'95ij9rogtt. 
Datum monstername 
Locatie nto—hSfainarne:  

Afvalstoffen Terminal Moerdijk 8.V 
TGrl'GAG Ci dd670311 
ca 9.360 ton 
7 maart 2011 
Vlasweg '19- Moerdijk  

BRL SIKB 1000  
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepasstng op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende'veldsverkregistratie, aan een erkend laboratorium of de epdrachtgever (als deze hiervoor 
een ministeriate aanwijzing heeft verkregen). Op basis von § 3.10 van de BRL SIKB 1000 kan Euroteam 
Milieu BV voor de uitvoering van de monstername gebruik maken van erkende monsternemers van 
Ingenieursbureau Nlol BV uit Weteringen. 

FunctiescheidIng 
Met betrekking tot het certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestgan 
tussen de keurende instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bcceestef. 
Eurote.am Milieu BV is een 100% dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandelen in handen zijn van SITA Nederland Euroteam Milieu BV is op geen enkele juridische, financiele 
personele of andere wijze gelieerd of verbonden met ATM. 

Algemeen  
Het onderzoek van deze partij thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgrarulaat ter 
Bepaling van de toepassingsmcgelijkheden heeft plaatsgevonden overeenkomstig: 

Het Besluit Bcdernkwalitelt en de Regeling Bodem-kwaliteit d.d 21.12-2007 voor zover hiervan in met 
navolgende niet wordt afgeweken 
BRL SIKB 1000 versie 8.0 met onderliggend protocol 1001 'Monsterneming voor Partijkeuringen 
grond en baggerspecie' versie 2 d.d. 17-06-2009 Euroteani Milieu B V is hiertoe gecertificeerd 
volgens proces certificaat RQA656013 d.d. 20-03-2010 
Laboratoriumwerkzaarnheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens APO4  geaccrediteerd 
laboratorium, voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het taboratorium zijn weergegeven oe 
analysecertificaten. voorzien van het betreffende keurmerk. 

in overleg met ATM is besloten dat de verkregeaanatysaresultattaa alleen worden getoetst aan (Regeling 
bodemkwaliteit, bijlage 8. tabel 1) de %onwaarden voor toepassen van grond of beggerspede op of in  
de bodem  

Opmerkingen 

1. 	K uze enatvsepakket sairte.risteniozoriderzoak  
In opdracht van ATM worden de volgende parameters onderzocht 

d.s,, Mum. organische staf, pil 
metalen Si). As. Sa.-Cd, Cr, Co, Cu, Hg. Pb, Ma. Ni, Sn, Ven in 

• cyanide (totaal) 
minerale olie. PAK's totaal (som 10) en PCB'S (som 7) 
OCB's 

Ge gehalten organocnecrbestrijclingsreiddeten (008 s) vv-crden in principe. uitsluitend voor intern gebruik 
door ATM bepaald de resultaten staan dus wei vermeic.t op de artalysecerecaten maar woede+,  niet 
verwerkt in de toetsingstabel. 
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EijlrgINO 
Eurotearn Milieu B.V. 

Het samenstelengsonderzoek. wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien 
hiervoor, op basis van voorinformahe of ingangskeuring, verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk werden geacht. 

	

2. 	Emissie-onderzoek voor `grootschalige toeoaesing op of in de bodem': 
Voor 'grootschalige toepassing op of in de bodem" gelden uitsluitend emissie-eisen voor de metalen 
waarvan de ernissietoetswaarde wordt overschreden. In Opdracht van ATM wordt de emissie bepaald voor: 

• metalen; Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sn, Ven Zn 
anionen fluoride, bromide, chloride en sulfaat 

Ter beoordeling of de partij voldoet wordemuitsluitend de gemeten emissies getoetst van de metalen 
waarvoor de emissietoetswaarde wordt overschreden Van de overige metalen warden de gemeten 
emissies wel in de toetsingstabel vermeld. 
De emissies voor de anionen (fluoride. bromide, chloride en sulfaat) worden In principe uitsluitend voor 
intern gebruik door ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar 
worden niet verwerkt in de toètsingstabel 

	

3. 	Berek Wee van gemiddelde concentraties en emissies 
Voor de berekening van gemiddelde concentraties en emissies wordt voor het resultaat van een separate 
analyse aangehouden. 

	

- 	de getalswaarde volgens analyse 
• bij een resultaat < 'kleiner dan waarde" de "klener dan waarde" 

	

4. 	Spreiding tussen meetwaarden. Spreidingsfactor Y  
In de toetsingstabel wordt, zowel in het samensteCgsenderzoek als in het emissie-onderzoek. in de kolom 
"f' de verhouding weergegeven tussen hoogste entaagste meetwaarde indien deze hoger is dan 2.5 Op 
basis van deze signalering wordt gecontroleerd of bij de diverse prccedureStappen (monsterneming. 
voorbehandeling, analyse, etc.) fouter, zijn gemaakt of worden vermoed Indien dil het geval is, wordt ander 
de betreffende tabel aangegeven welke vervolgactie is ondernomen (opnieuw uitvoeren van de betreffende 
en opvolgende stappen) (zie cok opmerking 5) Als een dergelijke toelichting ontbreekt, is aangenomen dat 
in de partij 'sprake ie van een grote mate van heterogenitek en derhalve geen vervolgactie noodzakelijk Is 
Dergelijke heterogeniteit is verklaarbaar omdat een partij gereinigde grond doorgaáns is samengesteld uit 
gereinigde partijen van diverse oorsprong 

§„, Herkwalificatie  
In de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld m.b.t. mogelijkheden van herkwalificatie Met ATM 
is dienaangaande het volgende overeengekomen 

5.1 .Herkwalificatie samenstelling 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische paranieters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van 
verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten worden tot nogmaals 
uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen 

monstemame, voorbehandeling en analyse op betreffende parametet(e) 
Bovengeribernde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters. 
Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkoMsten van de herkwailficatie De oorspronkelijke 
resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen. 
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4t,  

Euroteam Ming11 B.V. 

5.2 aer_Kolificatie emissiewaarden 
Indien Voor een of meerdere parameters aan gemiddelde emissie wordt gevonden, welke niet overeenk.orpt 
mat de verwachting op basis van verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparamelers, kan 
besloten worden tot nogmaals ulitycare.n van een of meerdere (opvolgende) stappen: 

monstername, voorbehandellitg. kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s) 
Bovengenoemde shap(pen) betreffen teiens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
rnonstersletuaten. Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie 
De oorspronkelijkc resultaten voor betreffende pai-arrieter(s) komen derhalve te vervallen 

6. Correctie Mum er, organische. stofgehalte 
Bij een gemiddeld gehalte Mum er/of organische stof 2 gew % wordt voor de berekening van de 
normiNearden een ganaite eangen.ouden van 2 % 

7. Correctie PAK 
Volgens de Regeling Bedernkmalitett wordt het gemiddelde gemeten gehalte. PAK 's letaal (som 10 bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 V., getoetst aan de norrmvaarclen volgens bijlage B. tabel 
I van de Regeling voor een gehalte organische stof van 10% 

8. Correctie Barium  
Op 2 april 2009 is de Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd (Staatscourant 2009 nr 67 7 april 2009' Waarbij 
de normen voor Barium zijn komen te vervallen. 
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AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK OS. 
Le4M111111.11. 
Postbus 10 
4780 	ki0ERDiJK 

Sohiednm, 14 april 2011 

Wat,. 
t 	Ht4 
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2 APR, 2011 

Betreft: Partijkeuring thermisch gereinigde grord en zand uit teerboudend asfaltgranulaat  

Gaat:111o~ 

itieibij rapporteren Wij u betraífende Ca bemonstering, Uttelytnt en toetsing van een carte ttzerrn iscirgerair,gde 
gronden zand rilt teernouciend asfailgtanuiaat met navolgende tip-ei.dflr.a1bs, 

Depot 	 : TBR/TGAO Oá ddO70311 
Hoeveelheid 	 : os. 9995 ton 
Locatio een bemonstering 	 . Middenweg 3 - Voerd0 
Datum van bemonstering 	 : 07 moed 2011 
Demon ii tenngeprotormi 	 SIKB•Prolocci 1001, versie 2 d d 17,05.2009 
Teetsingskaoer 	 : Pegding BodorokwalRait d.d. 2I•12•2007. billoge S. tabel I 

A1s billagen treft t aan: 
Toetsing, 

• Analysetapporm, 
- Monstentemingsptan, 

Monsternemingsformuller. 

Beoordeling- 	Voor toepassing op of in de bodem voldoet deze partij thermisch gereinigde grond en 
:and ult rserhoudend asfattgranutaat aan irweliteltsklasse Industrie en Is do per« 
geschikt voor verwerking in een grootecheliga toepassing. 

Civieltechnisch is de partij geschikt voor toepassing als "zond In zendbed". 

klvt.vti -hdieNKa ;,roeien:.  
- 	B.V. 

• 
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Datum 
Status beoordeling 
Rapportnrs Analynce 

14-04-11 
'Definitief 
2011038899-_ 
2dríoseroo 

22 ,ksiercionitivanren 
44 acrnelyanttwaar4e 

mr.! Vizti tne;uesnuv,7, 
2.5 idasse 6.41,1alm: 
97 kl tavlrrotra 
'54 klasse Wanen 
92 

3,3 +fssw wonen 
337 kassa fadasIna 
1901hict5e:e wonen 

11150 I04 151, 
kien. wonen 
Mime toduaffle 
klasseN0}irnlria  

34 
246 
85 

303 
50 .1,ItYpterl~ 

ar.rnergrOngwaie 
kiasse oerfine 
or..! e ejf ,I,a1W04eY10 

40 
0.100 

100 

TOETSING ANALYSEGEGEVENS PARTIJ THERMISCH GEREINIGDE GROND EN ZAND trrr TEERHOUDEND ASFALTGRANULAAT 

roetsingskadei Regeling bodemigwalileit 

Opdrachtgever 
Pertijnommer 
Partijgrootte 
Datum monstername 
Locatie monstorname 

Afvalstoffen Temenat Moerdijk BV. 
TOOT)402inkci 070311 
ca„. 0.995 tOii 
7 maart , 011 
Middetig  

Euroteani Milieu B.V. 

M1 M2 
droge stofgehnite. (gew % 	80.4  ) 	80.4 
org stof (gew% rfs) 	,,,.! 	2l, 	1.7 
lila" (gew% de) 	 1 5 	-1:8 
pH 

	

- 10,0 	''16.4 

(witleren concentraties  

M2 
	

Y 
es rtnyk,i 

ent 
89.40 
1.85 
1,65 

10,20 

mg/ da. 

rna,iunMe ~veen 
ivmierator.r.tet‘lasse 

kwairW,14,1:s  
Klas e 	1{1al9e 
Woeien 	Irstullrlo 

Grootschalige toepassing landbodem 	 

emeten OTTISSleS 
gmod 

wal:kalen 	 

'".1›.57 00 

M2 
!) as 	mg/k„da  

Emisve-
toets,  

sn.aaffitl 
Votkrtt aan 	Mg11,9 as 

9 
24 

107 
2.5 
97 
37 
55 
3,3 
196 
105 
34 

123 
50 

181 

15 
15 

0.607 
33.5 
10,0 
25.1 
0,58 

133,4 
88 
13 
49 
33 
134 
5,5 
6.8 

0,004 
38 

~mese 
ertmr" 

etre 	En 
istio.0 09 

1.9 
	

Je 
2 , 1 
	

Ja 

Metalen 
antimoon (5b) 
etseen (As) 
barium (0a) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
kobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (hig) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mc) 
nikkel ((4) 
tln (Sn) 
VdfladiUfft (V) 
zink (Zn) 
cynlde (totaal)  
PAK's totaal (som 10) 
PCB's (som 7)  
minerale olie 

	

2.0 	1.9 	1,95 	4,0 

	

0:0 	e,7 	8,85 	11.4 
150 180 170,0 

	

1,0 	12 	1,15 	025 

	

'' e5 	44 	47.5 	29,7 

	

7.5 	7.0 	7.55 	4,3 

	

34 59 42,0 	19 

	

9,80 0,33 0,315 	0,10 

., 	 . ,140 v  	 130 135.0 	32 

	

..,....1i8 	2,0 	1,90 	1,5 

	

27 	 27,5 	12 

	

5,4 	7,25 	1,8 

	

45 55 51,5 	27 

	

150 190  185.0 	59  

	

4  1,0 	1,0 	5,5 
1.7 0,98 1.340 

	

t».)12 	0.072 0.0420 6,0 	0,004 
	 25 	-- 20 	22,5 	t 	38 

nv, 

Nee 
Nee 

Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 

Nee 
Nee 
Nee 

;0'0 09640 ;‹ 0:666,10 0,00040 

,_ 0,O28 	„ma.,. 0,0305 

<0501 
,.... 	

000995 

,Q0,6á0 ....""rt,tto 0,030 

:k 	:%Y.,0!? 	0.80 

:o.bkii "'6,kikk.k 0,050 

c0.10 ".>'43M?  0.0995 

Ï5,612 	z .0.01 	0,0125 

0.050 .: 0,059 	0,050 

6, 	«,,,, :P.I.ce 0,0695 

0.22 	0, 	Q210 

:"-- 0 05'3 	-• 0,10 	0,030 Nee 
0,58 0)66 0,580 Ja 

-,' 0,:)a 	 0.30 Ja 

VOO,   6,garee,,e Opnleetungen nn ne Catn,ork.nroe w,etrredea .1 de tabel met ncm a) worm 
vareeezati 0.)e fkitlgaa J te,  e 

portij voldoet aan kwaliteitsklasse mciustne 
- partij is geschikt voor verwerking in een grootschalige toepassing,  
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Opdrachtgever: 
Partijnummer: 
PartijOrootte 
Datum monstemanie: 
Locatie monstername 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGGfi"GAG 02 dd 070311 
ca 9.995 ton 
7 maart 2011 
Middenweg 3 - Moerdijk  

Datum: 
Status beoordeling: 
Rapportnrs Analytico 

14-04-11 
Definitief 
2011036699 
2011036706 

Zand in aanvulling of 
opho• ing 	Zand in zandbed  

meet-
waarde 

10 3 % 

1.4 % 

2,7% 

korrelverdelin 
< 63 prri 
< 2 pm 
< 20 pm 

• < 5311g rass=e 16% an 15 

Eijh'adraiff 
t! 	• 

Euroteern Milieu B.V. 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Voor de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden als "zand in aanvulling of ophoging' of ''zand in 
zandbed' zijn op een mengrnonster de hiervoor dooi' RAW Voorgeschreven proeven uitgevoerd 

Conclusie: 
- De partij is geschikt voor toepassing als 'zand in zandted' 
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Eurotearn Milten, B.V. 

Datum: 
Status beciordelir,g.  
Raeponnes AnalytiOo: 

14-04-11 
Definitief 
ïdfidtiM 
2011036700 

BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS 

Opdrachtgever: 	Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Partijnummer 	fddifdikd 0.----acr070311 
Perlijgrootte: 	!ca. 9.995 ton 
Datum monstername, 17 maart 2011 
locatie rnonstemame: iMiddenweg 3 - Moerdijk  

BRL SIKB 1000 
Het procescertificaat van Eurotearrt Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activeeiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor 
een rnrnistaeete aanwijzing heeft verkregen) Op baars van e 3.10 van de BRL SIKB 1000 kan Euroteam 
Milieu BV voor de uitvoering van de monstername gebruik maken van erkende monsternemers van 
Ingenieursbureau Mol BV uit Weteringen 

Functiescheiding 
Met betrekking tot het certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaat 
tussen de keurende instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof. 
Burotearn Milieu BV is een 100i dochteronderneming van SITA EcoService Schiedani BV, waarden de 
aandelen ie handen zijn va. SITA Nederland Eurotearn Milieu BV ie op geen enkele juridische. financiële. 
personale of andere wijze ge.treerd of verbonden mat ATM 

Algemeen 
Het onderzoek van deze partij thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat ter 
bepaling van de toepassingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden overeenkomstig.  

- 	Het Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit d d 21-12-2007, voor zover hiervan in het 
navolgende nret wordt afgeweken: 
SRL SIKB 1000 versie 80 met onderliggend protocol 1001 `Monstemerning voor Partijksuringen 
grond en beggerspecre* versie 2 d d 17-06-2009 Euroteam Milieu BV is hiertoe gecertificeerd 
volgens proces-certificaat RQA656013 d d 20-03-2010 

- 	Laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens APO4 geaccrediteerd 
laboretorium, voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
enalesecertific,aten. voorzien van het betreffende keurmerk 

In overleg met ATM ie besloten dat de verkregen anaerseresultaten Ween worden getoetst aan (Regeleig 
bodernkwaritert. bijlage B, tabel 1) de 'Normwaarden veer toepassen van grond of beggersPecre op ot in 
de bodem  

Opmerkingen 

L Keuze analvseeakket samensteilleasonderzoek  
In opdracht van ATM werden de volgende páramèters onderzocht: 

d e., luturn, organische stof. 01 
metalen Sb, As. Ba Cd Cr, Co, Cu leg Pb tvio  Mi. Sn, Ven Zn 
cyanide (totaal) 
minerale olie. PAK s totaal (som ter en PCB's (som 7) 
OCrees 

De gehalten organechleorbestrijoingsmidileien tOCE's) werderi in peecipe ueseriter,d veer intern geenet 
door ATM bepaald. de resultaten slaan dus weJ vermeld code eneresecertilieaten maar warden niet 
verwerkt in de toetsingetatrel 
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Het semensteffingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien 
hiervoor, op basis van voorinformatie of ingangskeuring. verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht. 

	

2. 	Emissie-onderzoek voor "arootschaliee toepassing co of in de bodem":  
Voor 'grootschalige toepassing op of in de bodem' gelden uitsluitend emissie-eisen voor de Metalen 
waarvan de emissietoetswaarde wordt overschreden. In opdracht van ATM Wordt de emissie bePaald voor 

- 	metalen. Sb, As. Ba, Cd, Cr, Co, Cu. tig. Pb, Me, Ni, Sn, Ven Zn 
• anionen: fluoride, bromide, chloride en sulfaat 

Ter beoordeling of de partij voldoet worden uitsluitend de gemeten emissies getoetst van de metalen 
waarvoor de emissietoetswaarde wordt overschreden Van da overige metalen worden de gereeten 
emissies wel M de toetsingstabel vermeld • 
De emissies voor de anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaet) worden in principe Uitsluitend voor 
intern gebruik door ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar 
worden niet verwerkt in de toetsingstabel 

	

3. 	Berekening van gemiddelde concentraties en emissies.  

Voor de berekening van gemiddelde concentraties en emissies wordt voor het resultaat van een separate 
analyse aangehouden 

• de getalswaarde volgens analyse 
- 	bil een resultaat < "kleiner dan waarde': de -kleiner dan waarde" 

4. Soreidino tussen maatwaarden: Spreloingsfactor  
Ir de toetsingstabel wordt, zowel In 'net samenetellingeonderzook,als in het emissie-onderzoek. in de kolom 
'Y' de verhouding weergegeven tussen hoogste en laagste meetwaarde. indien deze hoger is dan 2.5 op 
oasis van .deze signalenng wordt gecontroleerd of bij de diverse procedurestappen (rnonstememing 
voorbehandeling, analyse, etc.) feuten zijn gemaakt of worden vermoed Indien dit het geval is wordt onder 
de betreffende tabel aangegeven welke vervolgactie is Ondernomen (opnieuw uitvoeren van de hetreffende 
en dpveigende stappen) (zie ook opmerking 5.) Als een dergelijke toelichting ontbreekt, is aangenomen dat 
In de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit en derhalve geen vervolgactie noodzakelijk is 
Dergelijke heterogeniteit is verklaarbaar omdat een partij gereinigde grond doorgaans is samengesteld uit 
gereinigde partijen ven diverse oorsprong 

5. Herkwalificatie  
In de Regeling Bodemkwatteit zijn geen tegels gesteld neb t. mogelijkheden van herkwalificatie. Met ATM 
is dienaangaande het volgende overeengekomen. 

5.1 elerkwailficatie samenstelling 
Indien voor een of meerdere parateeters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevoeden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van 
verzamelde voorinformatie enfof beschikbare procesparametere. ken besloten worden tot nogmaals 
uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen- 
- 	monstername, voerbehandeling en analyse op betreffende parameter(. 

Bovengenoemde step(pen) betreffen telkens effe bestaande ef een gelijk aantal nieuw te nemen meesters 
Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkoMsten vair de herkwatficatte. De oorspronkelijke 
resultaten voor betreffende pererneter(s) kernen derhalve te vervallen 
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6.2 Herkwalificatie emissiewaarden 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden, welke niet overeenkomt 
met de verwachting cp basis van verzamelde vcorinformatie entot beschikbare procesparameters. kan 
besleten worden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen: 

- 	monstemame, voorbehandeling, kolomprceven en analyse eluaten op betreffende parameter(s) 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande_of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monstersfeluaten. Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkWalificatie 
Ce oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s).komen derhalve te vervallen. 

6, 	Correctie  lutum en organische stofgehaite  
Bij een gemiddeld gehalte kitum eilof organische stof < 2 gew % wordt voor de berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 % 

7. Correctie PAK 
Volgens de Regeling Bodernkwaliteit wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAX s totaal (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 %. getoetst aan de normwaarden volgens bijlage B, tabel 
1 van de Regeling voor een gehalte organische stof van 10 %. 

8. Correctie Barium 
Op 2 april 2009 is de Regeling Bodemki,valitelt 	(Staatscuulant 2009 m 67 7 april 2009) waarbij 
de normen voor Barium zijn komen te vervalen 
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Opdrachtgever: 
oartijnammer 
Pgrtijgrootte 
Datum monstername: 
Locatie monstername: 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TG&lG/k0 03 dd 070311 
ca 9 995 ton 
í maart 2011 	. 
Middenweg 3 • Moerdijk  

Datum 
Status beoordeling. 
Rapportnrs Analytico. 

06-04-11 
Definitief 
2011036731 
2011036702 

korrelvanlelino  
pin 

2 pm 
< 20 firn 

gloeiverlies 

' 50 % 	12,3%' 	s 15 % 	12.3% 
S B % 	t 1,0 °,'‘; 

3 • 1.6:i 

2:5 
beoordelin 

• ; k's f,a,:-.1te 	!essen l'.•.1S,.; en 15 

Zand in aanvulling of 
opho•'n 

eis 

Zand in zandbed 
meet- 

eis 	waarde 

Eurotearn Milieu B.V. 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Voor de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden als "zand in aanvulllng of ophoging"' of "zand in 
zandbed' zijn op een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd. 

Conclusie: 
- De Part;j is geschikt voor toepassing als 'zand 41 zandbed' 
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!Opdrachtgever: 

1
Partijntiirrner 
Rartijgrootle 
Datum rnonsternaine. 
Loce.tke mOrrsiern-ern.  a. 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk f5 V 	Datum: 	 C6-04-11 
TGGfiTGAG 03 dd 070311 	 St2tuS beoordeling- 	Definitief 
ca 9 995 ton 	 Rappoi1nr's Analytirto: 2011036701 
7 nart 2v11 	 2011026702 

dcienWe - j, • Moerdiik 	  

/Op 

Euroteam Milieu BV, 
BIJLAGE TOE rsiNG ANALYSE GEGEVENS 

SRL SIKB 1000 
Het prOcescertificaat van Eurotearn Milieu BV en het 'watt beherende keurmerk tin uitsluitend van 
torepassdrig op de activiteiten inzake de nicasterilerning en de ovardracrd van de monsters, inclusie,  de 
daarbij behorende. ve.11werkregistratie. aan een erkend laboratorium of de. opdrachtgever (als deze hiergoor 
een ministeriële aanwijzing heeft vorkregen Op basis van § 3 10 van de BRE, SIKS 1000 kan Euroteam 

ei EIV oord‘ge citi:oering van de monstername gebruik maken ven altende monsternerners van 
tngenieursbureau MC l BV uit Weteringen 

Functiescheiding  
Met betrekking tot het certificeren van partijen gromi of baawetoffer meg er geen enkele reiatie bestaan 
tussen de keurende instantie ei de ejgenaar van de te codificeren partij grord of totargstof 
Euroteam Milieu BV is een 100-)3. dochteronderneming van SITA EcoSo.nrice Schiedam BV, waar-aan de 
aandelen in nantler zijn van SI VA fladertand Etruteeirr Milieu BV is cc geer egkeia juridische f)iianclete. 
carsondo of andere wii,r.e gel eerd of verbonden met ATM 

Algemeen 
Het onderzoek gan dezer thermist-.11 geren-1;9,1e grond en z.artd dit teo.rroodencl esfaltgranUatit ter 
t.,sepaling ven da loopassingsme,gelijkhoden heeft plaatsgevonden overeemiemstip 

- 	Het Sesitrit Se-denikwaliteit en da Regeiing Britierrikwatiteít in 21-12-2007 wit-or zover hierran in ,beit 
navolgende nier wordt afgeweken 	• 
BRL St (S 1000 verzie 6 0 met onderligoerld no cl 1001 1Monster1-erning voor Parlijkatiringen 
grond en beggaispecia' versie' 2 Ja 17-ce-2009 Euroteam MilieuS V is hiertoe gecertificeerd 
volgens proces-certificaat RQA,J56313 d d. 20-03-2910. 
Laboratorikiinverkzaamheden zijn uttgagoerd door aan hiervoor rolyens APO geaccrediteerd 
labOr3!.efiurn vCOr zover betreffende onderroeksresultaten c 	het laboratorium zijn weergegergen 
erialyseizertlficaten, voorzien van het betreffende keurmerk 

in overeg ;viel\ rm is,  besloten dal de verkrecten analyseresultaten alleen worden getoetst aan (Regeling 
codertilkwalltert bijlage. 0 tabel 1) de "filorni.vaarder, voor toiepassen iri-nl grond of ba g - erspecie pp 0111j 
chr: podem  

Qpmerkiuciert 

1. 	Keuze anaivaecakket sernensteilinosonderzoek,  
In opdracht van ATM •,vorder de volgende parameters onderzatit 

organische stof, pl-t, 
metalen Eb AS, EI. et1 Ct. Cc. Cii Hg Pb. Mo. ii En. V .en 
cyanide (totaar• 

• minerale cie. RAK s totaal (som 10) en PCB'S (som 7) 
• 0081s 

De eehalten erganccnicorte.strijdingsinitidelen IOCS'st vrorderi ir principe uitstortend voor iniein otiOni•is 
door ATM bepaald. de resultaten staan dos wel verme!ii 0,2, de ana•vsecenificalan maar 
verwerkt 
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ATM 

EttroteaM 

Het sernensteliingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters. indien 
hiervrapr, op basis ven voorinformatie of ingengskeuring, verhoOgde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk warden geacht 

2. 	ErrusSie-onderzoek voor "grootschalige toeoassing oo of in de bodem'.  
Voor 'grootschalige toepassing op of in de bodem" geiden uitsluitend emissie-eisen voor de metaien 
waarvan de ernissietoetswearde wordt overschreden. In opdracht van ATM wordt de emissie bepaald voor 

• metalen: Sb As. Ba. Cd. Cr. CO, Cu, Hg, Pb. Mo, ni, Sn, V en Zn 
• anicren, fluoride, bromide chloride en sulfaat 

Ter beoordeling of de partij voldoet worden uitsluitend de gemeten emissies getoetst van de metalen 
waarvoor de emissietoetswaarde wordt overschreden Van de overige metalen worden de gemeten 
emissies wet in de toetsingstabel vermeld 
De emissies voor de anionen (fluoride. bromide. chloride en sulfaat) worden in principe uitsluitend voor 
intern gebruik door ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeid op de analysecertificaten maar 
worden niet verwerkt in de toetsingstabet 

3. Berekening van gemiddelde concentraties et!  emissies 
Voor de berekening van gemiddelde concentraties en emissies wordt voor me; resultaat van een separate 
analyse aangehouden 

de getalswearde volgens analyse 
bij een resuitoat c 'kleiner dan waarde." de "ideiner dan waarde' 

4. Spreiding tussen meetwaarden Spreidingsfactor Y  
in de toetsingstabel wordt, zowel in het samenstellingsanderzoek iels in het emissie. onderzoek, in de kolom 
Y' de verhouding weergegeven tussen hoogste en laagste meetwaarde indien deze hoger is dan 2,5 Op 

basis van deze signalering wordt gecontroleerd M bij de divers? procedurestappen (monsterneming 
voorbehande.ling. analyse, -etc foUlen zijn geMaakt of worden vermoed. Indien dit het geval is. wordt onder 
de betreffende tabel aangegeven welke vervolgactie is-ondernomen (opnieuw uitvoeren van de betreffende 
en opvolgende stappen) (zie ook opmerking 5.) Als een dergelijke toelichting ontbreekt. is aangenomen dat 
n de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit ett derhalve geen vervolgactie noodzakelijk is 
Dergelijke heterogeniteit is verklaarbaar omdat een partij gereinigde grond doorgaans is samengesteld uit 
gereinigde partijen van diverse cosprong 

5. Herkwalifloatie 
In de frtegelipg Boderrkwatitea t;n:geen regeis ge 	mogelijiheden van herkwalificatte Mat AlM 
is dienaangaande het volgende overeergekoriten 

5.1 da/kwalificatie samenstelling 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
ichemische parameters) wordt gevonden, wake niet overeenkomt mat da verwachting op basis van 
verzamelde vorarinformebe en/of beschikbare gircoesparameters. kan beSlaten worden tot nogmaals 
uitvoeren ven een of meerdere (opvolgende) stappen: 

• monstername. vocroehandeling en analyse op betreffende paranneter(s) 
Bovengenoemde stappen) betreffen telkens alle beStaandie of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters 
Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwaiiflOatie De oorspronkelijke 
i-asu,toten voor betreffende parameteris) komen cerriatve te vervallen 
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Herkwall6cet,e emissiewaarden 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden welke niet overeenkomt 
met de verwachting op basis van verzamelde voorinforrnatie on/of beschikbare prccasparameters. kan 
besloten worden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen 

- 	monstematne. vooraAhcindeting non proeven en ana',ysa eivaten op betreffende pararneter(st 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monsters/eluaten Voor toetsing wordt net geroddelde berekend van de uitkomsten van de herkwaiificade 
Oe oorspronkelijke resultaten voor betreffende parainelertsi kernen derhalve te ven/allen 

6. Correctie lutum en organische stofizehatte 
Bij een gemiddeld gehalte toluol en/of organig.he stof 2 pew % wordt voor oe berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2% 

7. Correctie  PAK 
Volgens de Regeling Bodemkwaliteit wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAK s totaal (som 18) bij een 
gemiddeld gemeten gehele organische stof < 10 % getoetst aan de normwaarden volgens bijlage B..ra.bel 
1 van de Regeling voor een gehate ergsnisene stel ven 10% 

8. Correctie Barium 
Op 2 april 2009 is de Regeling Ef.odonikemlizen newjzgr Sfays ............. 2000 or 67 7  apr!! 2009) maroi! 
ce normen V0.0•• R2tiurtl 	nier le venmae.n 
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Betreft: Pertijkeuring therniisch gereinigde grond en zand uit tecrhoudend asfaltgranulaat 

Geachte Mg 

vire/bij rappertren 	ij de:a- effende de bemonstering, analyse en toietsIng van een partij thermisch gereIrivie 
grond en zend tol teert-,C0 	ssfeitgranulaat met niveigende specificaties 

Depot 	 : TBBtri$AG 04 dit 070311 
Hoevuothera 	 . oe. 9.395 ton 
Local-te van Eamoristevng 	 : Middenweg 3 - Moerdijk 
Oattaa van bemonstering 	 01 meed 2011 
Rernenvennoprotricel 	 EIKE PTOICCoi 1001. versie 2 -J d 1?.rts..-2,egg 
toetsingskader 	 Rang Bedaintavetiteit d e 21-12 .":".CY1  • ergaoe 0 !abel 1 

(liegen treft u aln: 
toetsing-. 
Analyserapporte.n. 
tacnsternerningsolen 
trIonsteneemingsformuiet 

Reaerdatino- 	Voor toepassing op ot in de bodem voldoet deze partij  thermische gereinigde grond en 
zand uit teerhoudend asfaltgranzlaat aan kwaliteit...sic/esse industrie  en is de partij 
geschikt voor verwerking in een grootschalige toepassing. 

Civieltezhnisch is de partij geschikt voce toepassing ais 'zand in zandbed". 

klei vr ertdeflku 91-94.fi: 
Eurdteam Mijt in 

B.Jdeinociderzo«:,'‹k 
Advies 
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7,0 _ 
32 

0.37 
170 
2.7 
24 

1,9 

Conclusies; 
• panij voldoet aan kvoilitensklasse industrie 
- partij is geschikt vo°i verwerking in een grootschalige toepasstng 
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f5ETSÏNG ANALYSEGEGEVENS PARTIJ THERMISCH GEREINIGDE GROND EN ZAND UIT TEERHOUDENO ASFALTGRANULAAT 

1oeisIngekadei. Regeling bodenikwalifen 

Opdrachtgever 	Alvaiszofferger!1in13l,Meersitj15 B.V. 	 1 Dan an 	 6404-11 
Partijnerrirne. 	7c;G/TGAG'04 .i26 076811 	 I 	Status beoordeling 	Definitief i 
Partiturootte 	ca 9.995 t 	 nponor's Annlylice 	2011036703 	1 

I Datum rnoristernerne 	7 Maart 2011 	 2011036704' ' I 
Locatie rnonstemanie 	Middenweg 3- Moerdijk 	I  1 	J 

EmarEezor 
Euroteiarn Milieu B:‘,./. 
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Euroteam Milieu B.V. 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Opdrachtgever 
Partijnummer. 
Partijgrootte: 
Datum monsternarne: 
Locatie monstername'  

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
tdditbád 04 dd 070311 
ca 99 995 ton 
7 maart 2011 
Middenweg 3 - Moerdijk  

Datum: 
Status beoordeling: 
Rapportnes Analyttico  

96-04.11 
Definitief 
2013153703 
201103674 

Voor de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden als "zand in aanvuliing of ophoging' of ''zand in 
zandbed" zijn op een menamonster de hiervoor door RAW voorgesdhreven proeven uitgevoerd. 

beoordeling  

• 1 Als ftatUe <5111§1 hseen 	%efi 15 

Conclusie: 
- De partij is geschikt voor toepassing als 'zand in zandbed.  

Euroleam projectnr.: 03P215 	 Pagin.a 
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BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS 

Opdrachtgever 
PariiinuMmer.  
Partijgrootte 
Datum monstername: 
Locatie monstername.  

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B V 
TGGITGAG 04 dd 070311 
ce 9.995 ton 

maart 2011 
Middenweg 3 - Moerdijk  

Datum: 
Status. becrordeJing: 
RaPportnes Analytico  

08-04-11 
Definitief 
2011036703 
2011036704 

BRL SIKB 1000 
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurme.rk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en Je overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldweekregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor 
een ministeriele aanwijzing heeft verkregen). Op basis van § 3 10 van de BRL SIKB 1000 kan Euroteam 
Milieu BV voor de uitvoering van da Monstarname gebniik maken van erkende monsternemers van 
Ingenieursbureau Mol BV uit Weteringen 

Functlescheldlim 
Met betrekking tot het CertifiCerigl van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaan 
tussen de keurend-: instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond ol bouwstof 
airore.ani 	BV is een 100% dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandeien in handen zijn van S; rA Nederland arotearn Milieu BV 's cp geen enkete juridische. financiele 
Personele of andere wijze gekeerd ot verbonden met ATM 

/...1semeen 
Het onderzoek ver, deze partij thermisch gereinigde grond en zand uit teernoudend asfaitgranulaat ter 
bepaling van de toepasstngsmogelijkheden heeft plaatsgevonden overe,enkOrnstig 

Het Besluit Bode.mkwalited en de Regeling Bodemkwaliteit d.cf 21-12-2007. voor zover hiervan :n het 
navolgende niet wordt afgeweken.  

BRL SIKE 1000 versie 8.0 met onderliggend protocol 1001 'Monsterneming voor Partijkeuringen 
grond en baggerspecie' versie 2 d d 17-06-2009 Euroteam Milieu B V is hiertoe gen,aittliceere 
volgens proces-certilicaat ROA658013 d d 20-03-2010 
Laboratoriurnwerkzaa.nheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd 
laboratorium voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten. voorzien van het betreffende keurmerk • 

In overleg met ATM is besloten dat de verkregen analyseresultaten alleen worden getoetst aan (Regering 
bbdenikwalitell. bijlage B tabel 1) de 'Normwaerd.en voor toepassen van gril d of baggerspecie gp_of ir; 
de bodem 

Opmerkingen 

1. 	Keuze analuecakket samenstellinesonderzioek  
In opdracht van ATM :horden de volgende parameters onderzocht 

d s., !Wurm organische stof, pH 
metalen: Sb, As, Ba. Cd. Cr Co Cu Hg Pb Moe Ni. Sn. Ven 2,1 
cyanide (totaat 
minerale olie. PAK's totaal (som 	en PCB's (som ",•' 
OCB s 

De gehalten organochoo,bestrldingsmiddeten (OCE e worden in princ.pe unsfuteno voor inte.rn 
door ATM bepaald de- resultaten steen des viel vermeld cp de analysecertificaten maa, worder niet 
verwerkt in de toetsingstabel 

Evroteam prolectnr C3P215 
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Euroteam Milieu B.V. 

Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid roet aanvutende parameters. ineen 
hiervoor op basis van voorinformatie ot ingangskeuring, ve.rhoogde concentraties in de ge  _in 	grord 
mogelijk worden geacht. 

2. Emissie-onderzoek vcor 4oroctschatine toepassino op of in de bodem'. 
Voor ..grootsChálige toepassing op of in de bodem" gelden ditstultend emissie-eisen voor de metale.n 
waarvan de emiSsietoetwitraerde wordt overschreden. In opdracht van ATM wordt de emissie bepaald voor, 

- 	metalen. Bb, As, Ba, Cd, Cr. Co, Cu tig Pb. P,40 Ni Sn. Ven Zn 
anionen fluoride, bromide, chloride en sulfaat.  

Ter beoordeling of de partij voldoet warden uitsluitend de gemeten emissies getoetst van de metalen 
waarvoor de ernissietoetswaarde wordt overschreden Van de overige me.talen worden de gemeten 
emissies wet in de toetsingstabel vermeid 
De emissies voor de aniorien (fluoride, bromide chloride emsbtfaat) warden in principe uitsluitend voor 
intern gebruik door ATM bepaald, de resultaten staan dus ‘Nel vermeld op de anafysecertificaten meer 
worden niet verwerkt in de toetsingstabel. 

3. Berekenino van gemiddelde concentraties en ernissiks 
Wer de berekening van gemiddelde concentraties en emissies wordt voet het resultaat van een separate 
analyse aangehouden- 

- 	de getalswaarde volgens analyse 
- 	bij een resultaat < "kleiner dan waarde" de 'kleiner dan waarde' 

4. .$2f.e!dirin tussen meetwaarden: Sorerdindsfactiar Y  
in de. toetsingsrabel v; rd zowel in iet samensteltingsonderzoek ais in het ernisme•onderzoek in de ie m 

de verhouding weergegeven tussen hoogste en laagste rn eet,,,iaarde irdien deze hoger is dar. 2,5 Do 
basis van deze signate,ring wordt gecontroleerd cf bij de diverse procedurestappen (monsterneming. 
voorbehandeling, analyse etc l fouten zijn gemaakt of worden vermoed Indien dit het geval is. word; onder 
de betreffende tabel aartg.egsven weke vervolgaztle ;s endernomen (opnieuw uitvoeren van de betreffende 
en opvolgende stappen) (zie ook opmerking 5.) Ais sen clergetrjke tze1ichling ontbreekt, is aangenomen dat 
in de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit en derhalve gen vervolgactte noodzakelrjk is 
Dergelijke heterogeniteit is verklaarbaar omdat een paar, gereinigde grond doorgaans is samengesteld uit 
gereinigde partijen van diverse oorsprong 

5. Herkwalificatie  
In de" RegelingBOderrkwai.iteit zijn geen regels gesteld rn b t mogelijkheden van herkwalificatie let ATM 
is dienaangaande het volgende overeengekomen- 

5.1 Herkweiífloge  samenstellino 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld genatte ;fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van 
verzamelde- vcorinformarie enfof beschikbare procesperandeters, kar besloten worden tot nogmaals 
uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen 

• rnonstername, voorbehandeling en analyse cp betreffende parameter(s) 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle. bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters 
Voor oetsmg wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten'  an de herki,vatif catie De  oorspronkelijke 
resultaten voor betreffende parerneterts,  komen derhalve te vervagen 

Euroteam crcie.oinr 03P215 	 P agt la -4,5- 
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Eurotearn Milieu BV. 

5.2 Herkwalifiuitie emissiewaarden 
indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden_ welke niet overeenkomt 
met de verwachting op basis van ve.rzarnetde voerinforinatle er/of beschikbare procesparameters, kan 
besloten worden tot nogmaals bib/oeren van een of meerdere (opvolgende) stappen 

monsternarne, voorbehandeling kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s) 
Bovengenoemde stap(per) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monsters/eluaten Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie 
Oe oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen. 

6. Correctie lutum en organische stplge(calte 
Bij een gemiddeld gehalte Mum enlef organische stof < 2 gew wordt voer de berekening van cie 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 tk 

7. Csaeltie PAK 
Volgens de Regeling Bodernkwaiireit wordt het gemtidelde gemeten gehalte. PAK e ;etui (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte erg-anis:he stof < 10 % getoetst aan d-2 nerm4eareen volgens bijlage B. tabel 
1 van de Regeling voor een per-rails organische stof van 10 

Comeciie Barium 
Di: 2 annl 200,/ is de Regering C.odeiniivaiiteit 	( S;:r7aterk);.NInt 2,-)09nr t37 7 april 2C,09) waarbit 
de normen veer Baribrrair kon-en te vei vagen 

r-rr-tm 03P21- 
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Schiedam. C5 aoni 2C11 

Betreft: Partijkawing thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend attfaitgranulaet 

Geachte ME 

Faerbij rappMeren wij u heireffe 	de beronslenrg, anaNse en toetsing 
grond en Zand uit teeli-custend 3 laatgranulaat met navolgende st ecifrAtte 

n eer nolSch geteGnde 

Depot 	 T0QTYGAG 08 dd 070311 
Hoeveelheid 	 4. 8 760 ton 
Loutie ven bemonster +g 	 - Middenweg 3 • .itoerdijii 
Datum van tientonstoring 	 ' 07 meed 2011 
eernorteteringsprotocci 	 . SIK l-Prete:cal 1001, Venie 2 
Toe.tsingskader 	 : Regeing'Becternkt:/aSteit d.4 I 	2 

AIs bijlagen keft 
• Toetsing, 
- Analysetapporten, 

Monsterr4rning9;lan, 
taliet  

2609 
7; tilt -ne B. t.att:111 

Beoordeling. 

Met vr', ideliiise 
Eutoteam Mit 

Voer toepassing op of in de bodern voldoet deze partij thermisch gereinigde grond en 
zand uit teerhoudond asfaltgranulaat aan kwelkeitsktasse ~genie  en Is du partij 
geschikt voor verwerking in een gneotschalige toepassing.  

Civieltechnisch is de partij geschikt voor toepassing als 'aard in aanvulling of 
ophoging". 

v, 

Bof.krilender20, 
Advies 

1N-.3 B3r_k 
Nr 63.42 2;3 :373 
!BAN,  N 	,Ga r.;;Y3.-4 22,,i3 7 
5INIFT7 

?r ,  `4d 	ni 1430-47607PJ;r'a 32 
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TOTSING ANALYSEGEGEVENS PARTIJ THERMISCH GEREINIGDE GROND EN ZAND UIT TEE RHOUDEND ASFALTGRANULAAT 

Toefs•ngskader.  Reueling bodemkwalitea 
G . Opdrachtgever.  
Parlipharirrier 
Partiorootte 
()mum rilomternarn.e 
Incahe morimerrrame  

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 05 dd 070311 
ca. 8.760 ton 
7 maart 2011 
Middenweg 3 -Moerdijk  

Datum 
Status beoordeling 
Frapportni's Analoco  

06-04-11 
Definitief 
2011036705 
2011036706 
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ppdrachtgever: 
13arfitnummer. 
Partijgro6tte: 
Datum monstername: 
Locatie monstername: 

Afvalstoffen Te.nninal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 05 ad 070311 
ce. 8.760 tOn 
TMaart 2011 
Middenweg 3 - Moerdijk  

Datum: 
Status beoordeling: 
ffáp-ptSriiiri471yt1co, 

06-04-11 
Definitief 
2011036705 
2011036706 

Zand in aanvulling of 
opho. iA Zand in zandbed 

31,7 % 	s 15 	31.7 % 
< 1,0 % 

z3%-' 	<1.0% 

2,6 % 
beoordelln. 	 ''ki1"(0 	ongeschikt 

< 63 pm 
< 2p-; 
< 20 urn 

550'/ 
8 % 

Euroteam Milieu B.V. 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

voor de beoordeling van de toepassingtMogehikheden als "zand in aanvulling of ophoging" of "zand in 
zandbed" zijn op een méngrnonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd. 

• A s frache < ;33 ig lossen 10 en IS 

Conclusie: 
- De partij is gescnikt voor toepassing eis 'zand in aanvulling of ophoging 
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Euroteam Milieu B.V. 

BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS 

Opdrachtgeveri 	Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
Partijnumnier: 	TGGiTGAG 35 dd 070311 
Partijgro.otte, 	ca 6i760 ton ... 	. 
Datum monsternarne 7 maart 2011 
Locatie monstername:  Middenweg 3 - Moerdijk  

Datum: 	 ce-c4-11 
'stiius-  Pecordellog: 	Definitief 
kapportnis Analylico: 20110313705 

20110367045 

BRL SIKB 1000  
Het procespertffica3t van Eurotearri Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
idepassing op de activiteiten inzake de monsternernino en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veidi,verkregistretie. aan een erkend laboratonum cl de opdrachtgever (als deze hiervoor 
een ministeriale aanwijzing h,eefi verkregen). Op basis van § 3 12 van de BRL SIKB 1000 kan Euroteam 
fvlilieu BV voor de 'Uitvoering van de monster name gebiulk maken van erkende monsternemers van 
Ingenieursbur.eau Mol BV uit Weteringen 

FunCtiescheldIng 
Met betrekking tot liet cerbficeren van partijen p,rorid of houwsto'ren mag er goor' enkele relatie bestaan 
lussen de keurende h sta nt 1 e en de eigenaar van de te certificeren partij grond of 2,01i,,,i5t0f.  

Euroteam Milieu BV is een 100% dochtetorderri.nrring ver SITA EcoService Schiedam BV, weeryen 
aandelen in handen sip van SITA Nederland Etioterini Milieu BV is op geen enkele juridische, fnanciele 
personele cr.nr,Ce-f: wijZC gekeerd of verbonden met ATM 

Algemeen 
Het onderzoek van deze partij thermisch gei-enigoe grond en zand La! teerhoudend astaitraanulael ter 
bepaling van de toepassingsrhoge,ilikrieden heeft plaatsgevende.n oereenkonrskg 

- 	Het Besluit Bodernkwarteit en de Ftege.11no Bodenikwalitaii d d 21-12i-2007 voor zover herren in het 
navolgende niet wordt afgeWek-en 
BRL S1KB 1000 versie S 0 met onderliggend prr.ttocoi 1001 ' rivIonsteniemine voor Partiikeuringen 
mond er beggerspecie1  versie 2 d d 17.08-2009 Euroteam Wiet: BV is hiertoe gee.ertce.erd 
volgers proces-oerbficarat ROAS560 13 d d. 20-03-2010 
Lah,oratcriumwerkzaarnheden zijn uitgevoerd door een hiel:voc( volgens AP04 geeccredite.ord 
laboratorium. voor zover betreffende onderzockshesuitaten door het latioratoriuM zijn weergegeven op 
analysenerti5caten, voorzien van het betreffenda keurmerk 

in overleg met ATM ie beSiote,n dat de verkregen anatyseresiritaten atleten WGrderi getoetst aan (Remeiing 
boeentkwalitet. bijlage S tabel i) de flormwaarden voor toepassen van grond of baggerspezie gy)...g.Lfa. 
deboofeni  

Opmerkingen 

1, 	keuze aralyiecakket samenstellingsonderzoek 
In -opdracht van ATM werden de volgende parameters onderzocht. 

- 	d.s . lutum orgaresone stof. pl-1 
metalen St As Ba, Cd, Cm. Co.Do. Hg F. Mo. N So V en Zr 
cyanide rtotaal 
minerale oIie, PAK s tota.a1(Sorn 18 en PCB s tszni 

gemalten organcenloorbestnidinijisretdtalen OCB 5 wettc,tert in pnriolpe Jitstuireete teir,r lritttrn 
door ATM neoeald, de resultaten slaan os 	verre ,..ro CC antAyeet.ted.ifieteteeinee  
venwerkt in de teeteinastabel 
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ATM 

Euroteam Milieu B.V. 

Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien 
hiervoor, op basis van voor-informatie of ingangsketaing verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht- 

2. 	Emissie-onderzoek voor "orootschatige toepassing op of in de bodem':  
Voor "grootschalige toepa.ssing op of in de bodem* gelden uitsluitend emissie-eisen voor de metalen 
waarvan de emissietoetswaarde wordt overschreden In opidraCht van ATM wordt de emissie bepaald voor: 

metalen Sb, As, Ba. Cd, Cr Co, Cu, Hg. Pb. Ma, Mi Sn. Ver. Zn 
aniorien. fluoride, bromide, chloride en sulfaat 

Ter beoordeling of de partij voldoet worden uitsluitend de gemeten emissies getoetst van de metalen 
waarvoor de ernissietoetswaarde wordt overschreden. Van de overige metalen worden de gemeten 
emissies wet In de toetsingstabel vernield 
De emissies voor de anionen (Hoonde, bromide, chloride en sulfaat) worden in principe uitsluitend voor 
intern gebruik door ATM bepaald, de resultaten steen dus wel vermeld op de analysecertificaten maar 
worden niet verwerkt in de toetsingstabel 

3, 	Berekenino van gemiddelde concentraties en emissies 
Voor de berekening van gemiddelde concentraties en emissies. wordt voor bet resultaat van een separate 
analyse aangehouden. 

- 	de getalswaarde volgens analyse 
bij eenresultaat < "kleiner dan waarde" de kleiner dan waarde" 

4. oreiding tussemmeetwaarden. Spreirdinoshacior Y  
In de toetsingstabel wordt, zowel in het samenstellingsoriderzbek als in het emissie-onderzoek, in ce kolom 

de verhouding weergegeven tussen hoogste en laagste meerwaarde, indien deze  hoger is dE1n 2 -5  CP 
beste van deze sigulatering wordt'gecontroleerd of bij de diverse procedurestappen (monsterne.miig 
voorbehandeling. analyse., ere.) fouten zijn gemaakt of worden vermoed Indien dij het beval is, wordt onder 
de betreffende tabel aangegeven weke verVolgactig:IS'ondembnien (opnieuw uitvoeren van de betreffende 
en opvolgende stappen) (zie ook opmerking 5 ) Als een dergelijke toefichting ontbreekt, is aangenomen dat 
r de partij sprek.e is van een grote mate vat heterogeniteit en oerheive geen vervolgactie noodzakelijk is 
Dergelijke. heterogeniteit is verkleed:aar omdat een partij gereinigde grond doorgaans is samengesteld uit 
gereinigde partijen van diverse oorsprong 

5. Herkwalificatie  
in de Regeling Bodernicwaliteit zijn 'geen regels gesteld 	t mogelijkheden van herktivalitiibatie hiep ATM 
is dienaangaande hel volgende overeengekomen 

5.1 Herkwalilicatie samenstellind 
Indien voor eer of Meerdere parameters een gemiddeld gehaite (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) Wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op baSia van 
verzamelde voorinformatie ervof bestbikbae preceSperameters, kan besloten worden tot nogmaals 
uitvoeren van een Of meerdere (opvolgende) stapper: 

monstername, vciorbenandeting en analyse op betreffende parameter(S) 
Bove.rgenoemde step(pan) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nie-  te nemen monsters 
Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwatificate De oorspronkelijke 
resultaten voor betreffende parameters) komen derhalve te vervalleo 
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5.2 Herkwalificatte emissiewaanden  
Indien voor een of meerdere parameters een Gemiddelde emissie wordt gevonden, welke Met overeenkarrit, 
niet de verwar:lang dr, basis van verzamelde voel-informatie eirot beschikbare procesparameters. kan 
besloten warden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen: 
- monstername, voorbenandeling: koiomproeven en analyse, eivater cp betreffende perarneter(S) 

Gov 	 -noemde stap(pen) betreffen telkens aie bestaande of een gelijk aantel nieuwle verkrijgen 
morstersreluaten Vobr toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de harkwadificia e 
De oorspronkelijke resultaten voor betreffende pararneter(s) komen derhalve te vervallen.  

8. 	Correctie !Cum en orcianIsChe slo(ochalte  
Bij een gemiddeld gehalte lutum arlof organisme stof < ewordt voer de berekeming var de 
nonnwaarderi een gehalle aangehouden van 2 8.. 

7. Correcte PAK 
Volgers de Regeling Bodernkvialited wordt net 	gemiddelde gsmeten gehalte PAK's totaal (som 10 	teen 
Gemiddeld gemeten gein te orgaffiscris etOf < 	10 	geteggst aan de normwesirden v,::tgèrs bijlage B tebet 
t van de Regeling voor een gehalte organis.ene stof van 10 

8. Correcte Banen) 
Op 2 april 209._ is n- Regeling F.todernivsirsiite:t ote.világri toSteetsoo rant 2009 nr t57 7 april 200.9 v.aarbij 
de normen VCOr 	 c:men re vematIen 
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548 ATM 
Part of Shanks Group 

Making more from waste 

Fiche  d'identification déchet 
Nom du déchet • 
	

Terres polluées par des PCB 
	

Référence ATM: 	 VO I 
Quantité par année: 	350 tonnes 	 Numéro de commande 
DProjet ponctuel E] continu' 	 • lnformatlons obligatoires 

• cochez fout ce qui s'applique 
Expéditeur 	Raison Sociale: 

Adresse: 
Code Postai: 
Ville: 
Téléphone: 
Nom du Responsable: 

Producteur * 	Raison Sociale: 
Adresse: 
Code Postai: 
Vitte: 
Téléphone: 
Nom du Responsable: 

Transporteur * 	Raison Sociale: 
Adresse: 
Code Postai: 
Ville: 
Nom du Responsable: 
Raison Sociale: 
Adresse: 
Code Postai: 
Vitte: 
Téléphone: 
Nom du Responsable: 

SITA Remediation 
Pam Technoiand, 3 allée de Toscane 
69800 
SAINT PRtEST 

DECATHLON S 
4. Boulevard de Mons 
59650 
VILLENEUVE D'ASQ 

Zone industrielle de ['Europe, 20 
7900 
LEUZE EN HAINAUT (BELGIQUE) 

eme a on 
Parc Technoland, 3 altée de Toscane 
69800 

SAINT PRIEST 

Client á facturer' 

Lieu de 	Nom: 	 TRAN Fl 
	

Code ostal/Ville: 83130 LA GARDE 
production * 
	

Adresse: frères lumière 

Polluants potentieliement 
présents** 

oui non Polluants 
❑ o herbicides/pesticides 

diphenylethers bromés 
D 	produits radioactifs 
D mercure 

composés organoétain 
13 PCB 

❑ O amiante 
❑ Egi Thallium 
C] ($1 Dioxines 
D Eg Cadmium 
D O H2S 

Conditionnement 
D Kit 
❑ vrac citeme 

vrac benne 
D bofte 
❑ sac 
E] Container 
❑ autres 
❑ IBC's 
❑ ASP's 
❑ bateau 
❑ Bigbags 
❑ Boxpailets 
❑ Tanktainer 

Aspect physique 
❑ Poudreux 
1$1 solide 
❑ péteux 
❑ boues 
❑ liquide visqueux 
D liquide 
❑ gaz liquide 

e de transport 
route 

❑ rail 
C:] voie d'eau 

Pouvotr calotifique 
❑ < 17.000 kJ/kg 
D17.000 - 30.000 
kJ/kg 

30.000 kJ/kg 

Type de danger 
❑ Explosif 
❑ Agressif 
❑ Corrosif 
❑ toxique 
❑ très toxique 
D non mentionné 

Masse 	kg 

Degré d'acidité 
❑ très acide 
❑ acide moyen 
❑ neutra 
❑ basique 
❑ très basique 

Point éclair 
❑ < 23°C 
❑ > 61°C 
❑ 23-55°C 
EI 56-61°C 
D p.a. 

Type d'entreprise(branche, process ou type de production): * 

Description iieu de production du déchet : 
Description du process /type d'activité : * 
Poiluant(s): * 

Industrie, fabrication de moteurs et transforrnateurs 
étectriques 
Ancienne usine en démantèlement 
démantèlement 
PCB et HC 

Autres informations 
Code Européen (si connu): 

ADRNLG + n° UN (si d'application ou connu): 
Marchandises sous régime douanier ? 
Marchandises sous accises ? Huiles minéraies ? 
Le déchet dolt-il étre traité sous controle douanier ? 

17 05 03* 
ONU 2315, matériaux contenant un méiange de biphényles 
p_olychlorés (terres poiiuées par PCB), 9, II 
1131 produit sous douanesi out ->code GN 
❑ produit sous accises,si oui ->code GN 
❑ destruction sous controle douanier 

Composition du déchet (éventuellement estimation) Matière * Pourcentage 
PCB 	 < 0.035 % 
HCT 
	

<3% 

Total: 

Le détenteur est garant de l'exactitude et de i'exhaustivité des données de ce fonnulaire sur base des éléments 
qui sont en sa possession. 
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LiNtri • tgailli • frattrniti 
RiPUOLLQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Metz, le 	t 7 FEV. 2016 Direction Générale de Ia Prévention des Risques 
/111111111011011M 

Service des risques sanitaires liés á I'environnement, 
des déchets et des pollutions diffuses 

Sous-direction déchets et économie circulaire 

Póle Nationat des Transferts Transfrontaliers de Déchets 

Affaire suMe 

pnItd@developpementdurable.gouv,fr 

Nos réf. : PNT7D-2016- 14.5J1 

Objet : Transferts transfrontaliers de déchets - Notification FR 2015 092007 

Monsieur le Directeur, 

Je vous confirme par la présente que la notification que vous nous avez fait parvenir, par courrier 
est établie « en bonne et due forme », conformément au règlement communautaire n° 1013/2006 du 14 
juin 2006. 

L'exemplaire originel du dossier est transmis ce jour á l'autorité compétente de destination, une 
copie aux autorités de transit; l'original de la garantie financière sera conservé au sein de mon service. 

Afin d'instruire votre dossier dans les meilleurs délais, vous voudrez bien me retourner, 
une copie de l'accusé de réception délivré par l'autorité compétente de destination. 

A l'issue, un avis de ma part sur l'opportunité de réaliser ces transferts vous parviendra sous les 
meilleurs délais. 

SITA REMEDIATION 
15 Route du Bassin n°5 
92230 GENNEVILLIERS 
mathilde.borreil@sita.fr  

Siège : CS 95038 — 2 rue Augustin Fresnel 57071 METZ CEDEX 3 
STANDARD : TEL : 33 (0) 3 87 82 88 00 FAX : 33 (0) 3 87 62 88 18 - Hotline 03 87 82 88 19 

www.developpement-durablagouvir 



Conformément á l'articie R.541-64-3 du Code de l'Environnement, notre consentement au 
transfert ne pourra étre délivré en ('absence de I'original du document conforme au modèle 
figurant á Pannexe 1-1 ou le cas échéant à Pannexe 1.2 de l'Arrété Ministériel du 13 Juillet 2011 
relatif aux modalités de constitution des garanties financières en matière de transferts 
transfrontaliers de déchets. 

La présente ne présume pas de la suite qui pourra étre réservée á ce dossier. Toutefois sans 
réponse de ma part sous un délai de 30 jours á compter de la date de délivrance de I'accusé réception, je 
vous Invite á reprendre contact avec mon service. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur Ie Directeur, I'expresslon de ma vive considération. 

Pour Ie Ministre en charge de l'Environnement 
et par délégation, 

L'Adjointe du Chef du Péle National des 
- Trans._ 	 ti  ets 

Coole adressée nour information á : 

OVAM 
Stationsstraat 110 
B- 2800 MECHELEN 
info@ovam.be  

ILT 
EVOA-Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
P.O Box 24062 
3502 MB UTRECHT 
evoa@ilent.n1 

AFVALSTOFFEN TERMNAL MOERDIJK 
VLASWEG 12 — Industrieterrein- M152 

L 782 PW MOERDIJK 
moerdijk.n1  

ENGTE 
1Place Samuel de Champlain 

NSE PARIS 
#tengie.com  



XUNSTLAAN 

Enteneglonate 
Verpoxkingszamagssie 
Comminfori Intertègionale 
de FErnbahge 

VOTRE REF, q22015092007 
NOTRE REF, GO/106 
DATE 	04/0412016 

CONTACT 

TEL 

FAX 

EMAIL 

IVe- (11? 

550 

ENDE DES ARTS 1 1210 BRUSSEL 1 BRUXELLES 

Vergunningveriening transit afval 
Autorisation transit de déchets 

SITA REMEDIATION 
15, ROUTE DU BASSIN N° 5 
F-92230 GENNEVILLIERS 

)1S 	 1, 

CON2ERNE, Application du règlement (CE) No 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts 
de déchets. - Toepassing van de Verordening (cc) No 1013/2006 van het Europese Parlement en de Raad van 14 Juni 2006 
inzake afvaloverbrenging. 

Madame, 

Par ce courrier, je vous informe qu'en tant qu'autorité beige competente pour le transit de déchets, la CIE 
(9E004) n'émet pas d'objection á la notification FR2015092007 visant à réguler Ie transfert de 
50 000 tonnes terres polluées par RAP. Le transfert peut avoir tien, pour autant que les conditions mentionnées 
ci-après soient respectées. 

Conditions á respecten  
- Chaque transport doit etre effectué selon les preseriptions actuetles du Reglement (CE) No. 1013/2006. 
- La décision est prise dans l'hypothèse oit le déchet est expédié au métne destinataire, en empruntant l'itinéraire 

mentionné dans ce dossier et en particulier: 
- point &entree en Belgique (FR/BE): LAMAIN (E42); 
- point de sortie en Belgique (BE/NL): ZANDVLIET (Al2); 

- Le transporteur doit impérativernent être en regie avec les législations régionales sur le transport de déchets par 
route (http://www.belgiumladerivironnetnentkonsommation  durable/dechets/transpottn. 
Durant la periode de notification, il est permis d'actualiser Ia liste des transporteurs, á condition qu'ils 
répondent aux législations régionales et que la CIE (BE004) en soit préalablement inforrnée. 

- La procedure imposée par Portiek 16 du reglement (CE)1013/2006 est á respecter. Les copies des documents 
relatifs au mouvement sont à envoyer au n° de fax +32 2 218 3022 ou par courriel á transitwsr@ivcie.be. 

- Une copie de cette lettre et une copie du document de notification FR2015092007 avec la case 20 &keent 
signée par la CIE (BE004), doivent aussi accompagner cheque mouvement. 

Periode accordée pour réaliser le(s) tran.sfert(s): jusqu'au 15/11/2016 incius (départ). 

- 	Tant que le transporteur SA TAIDIS n'est pas agréé par la région wallonne (ORW/SPW), les transports sont 
notamment interdits avec SA TALD1S. 

- Le transfert ne peut débuter qu'en présence, au moment dc la notification ou - si l'autorite competente qui 
approuve la garantie financière ou l'assurance equivalente y consent - au plus tard au moment ou le transfert 
commence, d'une garantie financière juridiquement contraignante ou d'une assurance equivalente, 
d'application au minimum dès Ie début du transfert notifié. 



- Le transfert ne peut pas avoir lieu s'il existe une objection à cette notification, émise par l'une des autres 
autorités concernées. 

- Le transfert ne peut pas avoir lieu sans autorisation écrite de la part des autorités compétentes des pays 
d'expédition et de destination. 

Je vgpertirred'aceepte ,  adame, l'expression  de mes meilleures salutations. 

2 	 001106 - FR2015092007 



Mevrouw, 

Hierbij deel ik u mee de 1VC (BE004) als de Belgische overheid bevoegd voor doorvoer van afval, geen bezwaar 
heeft bij de kennisgeving FR2015092007 voor de regularisatie van de geplande overbrenging van 50 000 ton 
grond verontreinigd met PAK. De overbrenging kan gebeuren op voorwaarde dat de hierna opgesomde 
opmerkingen worden gerespecteerd. 

Opmerkingen:  
- De overbrenging dient te gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EG) No. 

1013/2006. 
- Het akkoord is gegeven in de veronderstelling dat afval wordt overgebracht via dezelfde route naar dezelfde 

ontvanger, zoals aangegeven in de kennisgeving en in het bijzonder 
- plaats van ingang in België (FR/BE): LAMAIN (E42); 
- plaats van uitgang uit België (BE/NL): ZANDVLIET (Al2); 

- Het transport door België kan enkel gebeuren wanneer dit gedaan wordt door een vervoerder die ook in regel is 
met de gewestelijke bepalingen inzake het wegtransport van afval 
(http://www.belgium,be/nt/leefmilicu/duurzaam consumeren/afval/vervoer/). Gedurende de vergunde periode is het 
toegestaan de lijst van vervoerders te wijzigen op voorwaarde dat deze vervoerders in regel zijn met deze 
gewestelijke bepaling en op voorwaarde dat de NC (8E004) van deze wijziging vooraf wordt in kennis 
gesteld. 

- Bij elk transport moet de procedure vermeld in artike116 van de verordening (EG) No. 1013/2006 worden 
nageleefd. De afschriften moeten verzonden worden naar het nummer +32 2 218 3022 of naar 
transitwsr@ivcie.be. 

- Een kopij van deze brief en een kopij van het kennisgevingsdocument FR2015092007 met vak 20 ingevuld 
door de IVC (BE004), moeten ook elke overbrenging begeleiden. 

Vergunde periode voor de transporten: tot en met 15/11/2016 (vertrek). 

- ! Zolang de vervoerder SA TALDIS niet over de erkenning door de Waalse overheid (OWD/SPW) beschikt, 
mogen de transporten niet gedaan worden SA TALDIS. 

- De overbrenging kan pas starten nadat een borgsom of gelijkwaardige verzekering juridisch bindend is op het 
moment van de kennisgeving of — mits de bevoegde autoriteit die de borgsom of gelijkwaardige verzekering 
goedkeurt daarmee instemt — uiterlijk op het moment waarop de overbrenging aanvangt; zij treedt uiterlijk bij 
de aanvang van de aangemelde overbrenging in werking. 

- De overbrenging kan niet gebeuren wanneer een andere betrokken overheid bezwaar heeft bij deze 
kennisgeving. 

- De overbrenging kan niet gebeuren zonder de schriftelijke toestemming vanwege de bevoegde autoriteiten van 
de landen van verzending cn bestemming. 

oo achtend 

C.0 : 

AFVALST 4,  N TERMINAL MOERDIJK 
atinmoerdijk.n1 

PoLE NATIONALE DES TRANSPORTS TRANSFRONTALIERS DE DECIIETS 
pnttd@developpement-durable.gouv.fr  

INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT (ILT) RSP/ AFDELING VERGUNNINGVERLENING 
EVOA evoa@ilent.nl  
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Minicrerio van Infrastructuur en Milieu RE9U LE 2 1 AVR. 2C 3 

Sitam Rem diatin 
T.a.v. 
15 route du Bassin 5 
92230 Gennevilliers 
Frankrijk 

> Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
Domein Afval, Industrie en 
Bedrijven 
Afdeling Vergunningverlening 
Afval, Industrie en Bedrijven 
Graadt van Roggenweg 500 
UTRECHT 
Postbus 24062 
3502 MB UTRECHT 
Nederland 
www.ilent.nlievoa 

Datum 18 april 2016 

Betreft Verordening (EG) Nr. 1013/2006 	Besluit 
Re 	Regulation (EC) No. 1013/2006 	Decision 	 E-mail evoatfaitent,n1  

Ons kenmerk 
FR2015092007 

Geachte heer, mevrouw, 
Dear Sir, Madam, 

Hierbij ontvangt u het besluit op kennisgeving FR2015092007. Het in vak 20 getekende 
kennisgevingsdocument en het vervoersdocument zijn bijgevoegd. 
Please find attached the dedsion regarding notification FR2015092007. The notification document 
signed in block 20 as well as the movement document are enciosed. 

De kennisgever is verplicht bij elk transport het vervoersdocument volledig in te vullen en een 
kopie van het document met volgnummer ten minste drie werkdagen v66r het transport zal 
plaatsvinden te verzenden aan alle betrokken autoriteiten en de ontvanger. 
The notifler is obllgated to complete the movement document for every shipment and to send a copy of 
the document with lts serial number to the competent authorities involved and to the consignee at least 
three working days before the shipment starts. 

Ik verzoek u bij verdere correspondentie over dit dossier het nummer van het 
kennisgevingsdocument te vermelden. Informatie over dit dossier kunt u opvragen bij de 
contactpersoon, telefoonnummer 
Please refer to the notification number In all corres ondence regarding this file. For further information 
about this file, please call your contact person at 

Hoogachtend, 
Yours faithfully, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze 
on behalf of the State Secretary of Infrastructure and the Environment, 

Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie en Bedrijven 
Permits for Shipments of Waste, Industry and Businesses 
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inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht 

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
Domein Afval, Industrie en 
Bedrijven 
Afdeling Vergunningverlening 
Afval, Industrie en Bedrijven 
Graadt van Roggenweg 500 
UTRECHT 
Postbus 24062 
3502 MB UTRECHT 
Nederland 
www.ilent.nl/evoa  

T 
	  F 

Datum 	 18 april 2016 	 E-marl evoapilent,n1 

Nummer 	 FR2015092007 

Betreft 	 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van 
	Bljlage(n) 

afvalstoffen 
	 2 

De procedure 

Van de P'dle National des Transferts Transfrontalier des Déchets (PNTTD), gevestigd in Frankrijk is 
op basis van Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen op 
23 februari 2016 een kennisgeving ontvangen van Site Remediation om afvalstoffen binnen 
Nederlands grondgebied te brengen. 

De kennisgeving is na ontvangst als niet-volledig aangemerkt. De kennisgever is op 1 april 2016 
verzocht om de kennisgeving alsnog volledig te maken. Op 6 april 2016 zijn de gevraagde 
gegevens ontvangen. De kennisgeving is daarmee volledig bevonden. De ontvangstbevestiging is 
op 11 april 2016 aan de kennisgever gestuurd met afschrift aan de overige betrokken 
autoriteiten. 

Herkomst en verwerking 

De verontreinigde grond is afkomstig van saneringen van een oude gasfabriek. 

Bij Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. worden de afvalstoffen thermisch gereinigd. De gereinigde 
grond wordt ingezet bij derden in civiel technische werken. 

Toetsing 

De afvalstoffen worden bij de ontvanger gesorteerd of anderszins mechanisch bewerkt en 
vervolgens thermisch behandeld voordat deze later worden ingezet ter vervanging van primaire 
anorganische stoffen. De verwerking bij de ontvanger wordt ingedeeld als een handeling van 
nuttige toepassing als bedoeld onder R12 gevolgd door R5 in Bijlage II van Richtlijn 2008/98/EG. 
Op het kennisgevingsdocument is de juiste indeling van de overbrenging aangegeven. 

De afvalstoffen vallen onder sectorplan 39 van het LAP. In dit sectorplan is vermeld dat 
overbrenging naar Nederland voor (voorlopige) nuttige toepassing in beginsel is toegestaan 
wanneer de verwerking in overeenstemming is met de Nederlandse minimumstandaard. De 
minimumstandaard voor het verwerken van grond Is recycling volgens de normen die zijn 
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Inspectie Leefomgeving en 
Transport 

Kennisgevingsnummer 
FR2035092007 

vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied en binnen de kaders van het beleidskader. 
Reiniging of immobilisatie voorafgaand aan recycling is toegestaan, met als restrictie dat geen 
grond mag worden gemengd ten behoeve van immobilisatie dan wel direct mag worden 
geïmmobiliseerd wanneer die één van de in bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit 
genoemde organische verontreinigingen bevat in een hoeveelheid van meer dan 120% van de 
referentiewaarde 'Industrie'. Indien de grond na eventuele reiniging niet voor recycling geschikt 
is, moet de grond worden teruggevoerd naar het land van herkomst of naar een derde land. 
Hiertoe wordt aan deze beschikking een voorwaarde verbonden. De verwerking van de 
afvalstoffen, zoals hiervoor beschreven, voldoet aan de voorwaarden van het sectorplan. De mate 
van nuttige toepassing is voldoende om de overbrenging toe te staan. 

Voor de verwerking van deze afvalstoffen is aan de door de kennisgever opgegeven ontvanger 
van de afvalstoffen de status van vooraf goedgekeurde inrichting verleend. Aan de inrichting Is 
tevens een erkenning als bedoeld in artikel 9 van het Besluit bodemkwaliteit verleend om de 
werkzaamheden uit te mogen voeren. Het bevoegd gezag is op de hoogte gesteld van het 
voornemen voor het overbrengen van de afvalstoffen. 

Gelet op Verordening (EG)1013/2006 en getoetst aan het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 
wordt ais volgt besloten: 

BESLUIT - DECISION - ENTSCHEIDUNG 

I. Geen bezwaar te maken tegen het voornemen van Sitam Remediation om op basis van 
kennisgeving FR2.015092007 afvalstoffen over te brengen van Frankrijk naar Nederland: 

Not to lodge an objection to the intention of Sitam Remediation as described in the notification 
with reference FR2015092007 to ship waste from France to the Netherlands: 

Keine Ein~de zu erheben gegen die von Sitam Remediation auf Grund von Notifizierung 
FR2015092007 geplante Verbringung von Abf,51Ien aus Frankreich in die Niederlande 

[ir Kennisgever 
Notifler 
Notifizierender 

Sita Remediation 
15 route du Bassin 
92230 Gennevilliers 
Frankrijk 

[9]' Producent afvalstoffen 
Waste generator-producer 
Abfallerzeuger 

ENGIE 
1 Place Samuel de Champlain 
92930 Paris La Defense Cedex 
Frankrijk 

[2]$  Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
Vlasweg 12 
4782 PW Moerdijk 
Nederland 

Ontvanger 
Consignee 
Empffinger 

Verwerkingslocatie 
Disposall Recovery facility 
Beseitigungs/ Verwertungsanlage 
Vooraf goedgekeurde Inrichting 
Pre-consented recovery facility 
Verwertungsanlage mit Vorabzustimmung 

[101$  

[3c] 

Zie ontvanger 

la 
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tt.w.,*15 

Overbrengingsperiode 
Period of time for shipments 
Zeltraum fOr Transporte  
Totaal geplande hoeveelheid 
Total intended guantity 
Vorgesehene Gesamtmenge 

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 

Kennisgevingsnummer 
FR2015092007 

Vanaf datum dagtekening van dit besluit tot 
en met 15 november 2016 

50.000 ton 

[61*  

[5]* 

pir 

[14].  

Aantal transporten 
Total intended number of shipments 
Vorgesehene Zahl der Verbringungen 
Identificatie van de afvalstof 
Waste Identification 
Abfallidentifizierung 

2.500 

Bazelcode: 	 Niet ingedeeld 
OESO/OECD code: 	Niet ingedeeld 
Eural/EWC/ EAK code: 17 05 03* 

[12]*  Grond en stenen die gevaarlijke stoffen 
bevat 

Benaming afvalstoffen 
Designation of the waste 
Bezeichnung des Abfalls 

Verontreinigde grond: 
Granulaten: 
Water: 
Koolwaterstoffen: 
PCB's (som 7):  

80% (60%-95%) 
10% ( 0%-35%) 
8% ( 5%-40%) 
2% (0%-15%) 

<3,5 mg/kg 

Samenstelling van de afvalstoffen 
Composition of the waste 
Zusammensetzung des Abfalls 

[8]*  R Vervoerswijze 
Means of transport 
Transportart 
Grensovergang NL 
Border crossing NL 
GrenzObergang NL  
Handeling 
Operation 
Verfahren 

[15f 

[11]' 

Woensdrecht (A4) - Zandvllet (Al2) 

R12 gevolgd door R5 

nummer correspondeert met vak op kennfsgevingsdocument / number corresponds with block on notificationdocument / 
Nummer korrespondlert mit Fach auf dem Notiflzierungsbogen 

II. Alle tijdens de procedure overgelegde documenten maken onderdeel uit van dit besluit. 

All documents submitted during the notification procedure are part of this decision, 

Alle wa'hrend des Verfahrens eingereichten Dokumente sind Bestandteli dieser Genehmigung. 

III. Het kennisgevingsdocument, voorzien van een stempel, ondertekening en datum, en het 
vervoersdocument zijn als bijlagen bij deze beschikking gevoegd. 

The notifkation document, completed with a stamp, signature and date, and the movement 
document are submitted with this decision. 

Der Genehmigung sind das unterschriebene Notifizierungsformular, verseken mit Stempel und 
Datum, und das Begleitformular beigefOgt. 
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IV. De beschikking bevat belangrijke milieu-informatie. Daarom wordt ingevolge artikel 8 van de Wet 
openbaarheid van bestuur en artikel 19.1a van de Wet milieubeheer de beschikking twee weken 
na de datum van dagtekening van dit besluit op wxyWalent.nlievoa gepubliceerd. 

The decision contains important information regarding environmental issues. Two weeks after 
date of signature of this decision and in consequence of article 8 of the Wet openbaarheid van 
bestuur and article 19.1a of the Wet milieubeheer this decision will be published on 
www.ilent.nlIevoa. 

Die Genehmigung umfasst wichtige umweltbezogene Informationen. Ger~ Artikel 8 des Wet 
openbaarheid van bestuur und Artikel 19.1d des Wet milieubeheer wird die Genehmigung darum 
zwel Wochen nach der Unterzeichnung des Beschlusses auf www.ilent.nl/evoa  veriiffentlicht. 

V. Alle transportmeldingen dienen te worden verstuurd naar faxnummer +31 (0)88 602 9051 of 
dienen te worden gemeld middels de elektronische meldapplicatie. 

Movement documents can either be sent to fax number +31 (0)88 602 9051 or can be submitted 
using the electronic data interchange system. 

Alle Versandformulare mussen an die Faxnummer +31 (0)88 602 9051 gesendet oder mittels des 
elektronischen Datenfibermittlungssystems gemeldet werden. 

VI. Deze toestemming heeft mede betrekking op een wijziging betreffende het transport als bedoeld 
in artikel 17 van de Verordening, voorzover deze door Inspectie Leefomgeving en Transport is 
bevestigd. 

This agreement also concerns to a change in the shipment as referred in Article 17 of the 
Regulation where the change has been confirmed by the Human Environment and Transport 
Inspectorate. 

Diese Genehmigung bezieht sich auf eine Anderung der Verbringung nach der Zustimmung, laut 
Artikel 17 der Verordnung, soweit diese Anderung durch die Inspectie Leefomgeving en Transport 
besMtigt worden ist. 

Utrecht, .18 april 2016 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze: 
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Bezwaar 
Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. Tegen deze beslissing kunt u binnen een termijn van zes 
weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen, Het bezwaarschrift moet minimaal bevatten: - naam en 
adres Indiener; - dagtekening; - omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - gronden 
van het bezwaar; - uw handtekening. Het bezwaarschrift kan warden gestuurd naar het volgende adres: 
Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, onder vermelding van "bezwaar-
EVOA" op de enveloppe en op het bezwaarschrift. 

Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen, Informatie over een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl  . 

Objection 
It may be that you disagree with this dedsion. You can lodge an objection against the dedsion within six 
weeks of the date of this dedsion, The objection should at least inciude: - name and address of the submitter; 
- date; - description of the decision against which the appeal is made; - reasons for the objection; - your 
signature. The objection may be sent to the following address: Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, Nederland, stating "bezwaar-EVOA" on the envelope 
and on the not/ce of objection. 

Is there a sense of urgency? In that case you can ask the Raad van State to take a preliminary injunction. 
Information about a preliminary injunction can be found at www.rechtspraak.ni  . 

Beschwerde 
Es kann sein, dass Sie mit dieser Entscheidung nicht elnverstanden sind. Sie kOnnen dann Im Zeitraum von 
sechs Wochen ab dem Ausstellungsdatum dieser Entscheidung schriftfiche Beschwerde einreichen. Diese 
Beschwerde muss mindestens enthalten: - Name und Anschrift des 8eschwerdef0hrers; - Datum; - 
Beschrelbung der Entscheidung, gegen die die Beschwerde gerichtet wird; - Gr0nde fOr den Beschwerde; - 
Ihre Unterschrift. Die schriftfiche Beschwerde kann an folgende Adresse geschlckt werden: Inspectie 
Leefomgeving en Transport, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, Nederland, unter 
Angabe "bezwaar-EVOA" auf dem Umschlag und auf den Elnwand . 

Im Falie einer Eilsache kOnnen Sie den Raad van State bitten, eine einstweilige VerfOgung zu treffen. 
Information Ober eine elnstwei)ige VerfOgung kann auf www.rechtspraak.nl  gefunden werden, 

Pagina 5 van 5 



2 3 FEB 2016 

Document de notifleation  Mouvententsltransferts transtronderes de déckets 
Nom: 	SITA Remedietjes 
t. Exportateur • nadflent N' irairegistrement I30097FR 

Adresse: 13 route du bassin al 
92230 GENNEV1LLIER5 
Perunutc d gentaCten 

»Moge: 
Counler aectros rr____ 
2. Importateur 	 t: 	33 449 
Nom: 	Arm blerkt Ternittal Moerdijk BV 
Adresse: Vlegel 12 • induntinermin • MiS2 

NL-4782 PW 
Prismata 	 .1~  Counter retro:1MM 
8. Transporteur(*) prevu(e) N' Ceramist: ment: 
Nom (7): "kiem" 
Adresse 

E 
Non 

5, Quentité totale prime (4)1 
Termes (Mg): 	50 000.00 

6. Prriek privue peer lek) triansiert(s) (4): 
Premier damt: 	16/11/2015 	Demi« depart:  
7. Type(*) de tand-  onnetrffTer0(,i---): 3.5 
Fret «lotions snerkte de numutestIoa (6): puk ij 
i1. Openden(*) d'eltmlnetlen / de valorietion (2) 
Code D/ R (J): 	RI2+R3 
nahef:lee *Eis& (6): 	desorptioa thermique (thermische reiniging) 

3. N°  de soUileation; 	Fit 2015092007 
NotIfIcation cossensmat 
A.i) 'fransten unlque 	 Traerens muhiptes. 
ai) 	Eliminatie(' (/): 	 Vaorisation: 

[magnaten de %skibanen beneficiant du C 	 Out 0 contente:net prelablo (2) (J) 
4. Nombre tiet de tranotels prime: 	2500 

11/1 moild 
Non 

Perionne i contacten 
TNe 	 Telekopie: 
Counter élonronimte 
Moycn de transport (i):  
9.1Preducteur(e) des «diets (/) (1) (8) N• d'enregistrernest: 
Nom: ENOIE 
Adressas 1 place Samuel de Chemplata 
92930 PARIS LA DEFENS 

eer T 2111111 	 4' 
Coterie amiroalmie: 
Lite et procédé de production 	Its,  • 

(2): 	 Ci (2)! 
Numens d'etungistrernee: 1338449 
Nom: 	Atelsto(iin Tineke! Moerdijk BV 
Adresse: 	Vlaswq 12 • Industeicierrein - M152 

NL-4782 PW haillim  
Person 

T4dicople: r 
courdc, acoonigge: 	11111111111111110d 	AI 
Lieu aa& do Mi:rikt:n ion/de la veloriMtion: idcra 
IS. s) Psys/Etats eeneentie. b) numéro decoder des sulontés compamles 
Etat d'exportationkrexpédition Etat(st de transit (entree et sortie  

Motif de l'expartstioo (1) (6): menteuro tachnique disponible 
(best beschikbare techniek)  
12. Danominitton et compotttion des déchetz (6): 
tentes potlaées par HAP - voir compositie« en smeer te 

(grond verontreinigt met PAK - zie sameastelling in bijlage) 
13. Ce ractérlitlques pkyslques (3): 

. tdenliflcadan des dichtte (Indigo« ks codes cours ondanto 
t)ConventIon de 1301e • annexe VIII (oe DC ya tink 	non neoris 
ti) Code OCDE [si differeat de in: 	non esprit 
iii) Ude dei «shits de la CE: 	17 03 03* 
iv) Code nationaal dans te pays d's:sport:Moa: 	17 0503' 0 	
v) Code nadeel dans k gays d'imponation: 	17 03 034  
ui) Mann (pikker) 
va) Code Yr 	18 
viii) Code H (3): 	p e. 
ix) Classe ONU (5): 
x) d'itkenlestion ONU: 	pa. 

Denomination ONU: ptt 
xii) Codc(s) des dauarans) (Stik 	p.e. 

il y a he. c) points precis d'entric tot de sortie (point de passage bontober ou 	a  
Etst d'imminationfde desttnation 

10. tonellellos d'éttailtutton 	ou InitillitIon de Mariettes 

a) Fnut e 

16. Su eaux de douane turft et/oe de soest° eVou d' 	re 

Belslee* 
0E004 
Lampain 	ED)  

Betgique 
8E004 
Zandtvliet 	[(A121 

ton (Communeuté eurojtienne):  

Poye-Bas 
NL 001 
Wondrecht (A4) 

b) FR 062  
c) Beislcua (A27) 

Entree 	 &mie 
17. Déclarition de rexportiteur / du notities! / dit productah (1): 	 15 foute tier tbr 5`;i 
Je soaseigai cedille que les natseignements Maquis sant eens et kaki% de belle tel. Je malle epletnita queicillIti ti 
reglementaden om eter rcmplles et que Ie mouvement trarnitootiire en ou sera couvut par tantes les dauwaces bb '' ti 883 ilvenructlement requiem 	 8 883 0018 
Nom de regen:deur / du watitiard ,5 (41 QJ2Irn e1✓  (s hap Date: C 7-- t A 't (4 	SigAdv 	 .t2D0 Z 
Nom du productcur 	i Nt(.. 

RESERVE 	AUX AUTORITES COM' 	NOTES
Me: 2112 1`1.01SI Si tu -"" L-C. 	---`, 0...................  

&port:4m • de deakatien / de transit (4) I d'expartstled - d'espéditten 
19. Amuié de ren:pilo:a «dimt par Pauteriti eatopitenta das pel* la Coneentotnent derft (1)11)et 	 k par 

1)
Im

a é... 	
l'autortté eo inpiteatt de (pays): 77 	i 8 APR, 2016  

Pays. 	 Consentement scoorde le: h ,, , , , 
bielliketion reue le: 	2 .?› N- - 1.0,6 	 Consenement valeble du: fc' ' 1-'41 .=.<- »i• au IS-  I/ 
Met" "cePti°11 tnitSirds le:  11 APR 2016 

  onditiens pardestferes: Non 	a Si oui. voir esse 21 ( 
Nom dir rauterite competente: 	 Nom de inutosite cern 	 

Acties cttou sign:aura 

ovc-:nemng ergurinin  
c tuuj  

(5) Voir les codes dans le liste des akevietions et codes ci• 
(2) Eer w doperse* RI 2/R 13 mi DI3-015, Mieke eed en y a tien les terimignementi jatnte, 
correspondente sur les installatious RI2/R13 ex 013-DIS concerndes et les installations RI•R1 I ou DI- (6) kindse des maseignements plus detailles a í1 y a fles. 
D12 concernées. 	 (7) Joindre ane tisk eit y a pieken pmducteunt 
(3) A remplIr peur les mouvemans dans k zone de l'OCDE et ~Innen dans les cas vlies par B ii), 	(8) Si k legistetion nationale beige. 
(4) Joindm une 	detailka en tas de Minsten multiple. 	 (9) Le cas &Maat dans le cadmdc b décisioa de COCDE. 

n' 5 
Mee pMoncs par k 

IS. Nombre do 
d'annexes jokte, 

Cachet et/ou signature; 

ALT-EVOA 
23. Conditie+, puike IbMksmjesitibill0011~a 

(l) Insluis par la convention de Mie 

1:1-EVOA 



2 '3 FEB 2016., ▪ snels mont de mouvement nou - r mouvements/transferts transfrontières de déchets ▪ S•1•....MIL•0011•. 	...mv.., • •••••... 

2. Numero dc serie du transfert / nombre 
total de transferts: 

- 	des ti na ta ire 	N° 1538449 

I. Correspondant i1 la notification n°: 	 FR 2015092007 

3. 	Exportateur 	notifiant 
	

N' 379 578 883 00181 
tistrement: 

Ne. • 	SITA REMEDIATION 

Adresse: 	15 route du bassin n°5 
92230 4.1k.  

Persenne á contacten: 
Tél.: 	 Télécopie: 
Courrier cc 	 sita.fr  

2500 

4. 	Importateur 
d'enregistrement: 
Nom: 	Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 

Adresse: Vlasweg 12 - Industrieterrein - M152 
NL-4782 PW Moerdal  

Personne á e 
Tél.: 	 el 	:e: 
Courrier électronique: 	jack.v.overveld@atmmocrdijk.n1 

5. Quantité réelle: 	Tonnes (Mg) 	25,00 
7. Condltionnement 	Type(s) (1): 	5, 8 
Preserlptions %pietsies de manutention: (2) 

s. 
Nombre de colis: 

Oui: 	 Non lol  

6. Date réelle du transfert. 

8. (a) 1« transporteur (3); 
Numero 	83570/R/7500 
d'enregistrement: 
Nom; 	 SA FOCKEDEY Truck 
Adresse: 	ZI de l'Europe 20 

B 7900 LEUZE EN HAINAUT 

Moycn de transport (1): 
Date de la prise en 
cl 

are:  

8.(b) 2' transporteur: 
Numero 	120456 
d'enregistrement: 
Nom: 	TALDIS 
Adresse: 	avenidade de la libertade 110bus 

Tél.: 
1250-146 LISI&Imem  

Telecopie: 
Courrier électronique: 

Moycn de transport (1): 
Date de ta prise en 
charge: 
Signaturo:   

8.(e) Dernier transporteur: 
Numéro 
d'enregistrement: 
Nom 
Adresse: 

Tél.: 
Télécopie: 
Courrier électronique: 

Plus de trok 	in  
tranworteurs (2) "' 

Moyen de transport (1): 
Date de la prise en 
charge: 
Signaturo: 

Tél 
Télécopim 
Conflict' 	électronique: 	 fockedey.be 

	

 	rentpllr par le représentant du transpo 
aldis.pt  

et r 

9. Productcur(s) des déchets (4) (5) (6): 
Numero 	 54210765113089 
d'enregistrcmcnt: 
Nom 	ENGTE 
Adresse: 	I, place samule de champlain 

92930 
Personne á cent 
Tél.: 	 Télécopie: 
Courrier 	 gie.com  
élcctroniquc: 
Licu de pmduction (2): 	réhabilitation (grondsanering) 

10. Installation d'eliminatIon 	o 	ou dc valer'. stlon 
Numero 	d'enregistrement: 
1538449 
Nom: 	 Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Adresse: 	 Vlasweg 12 - Industrieterrein - M 152 

NL-4782 PW Moerdijk 

Courricr é ectrontque: 	 atmmoerdij 	I I I 1.111  
Tél.: 	 opie: 
Perse 

Lie" effectif de l'élimination/de la valorisation: (2) 	idem  
ierat1on(s) d'éllmlnation - de valorlsatIon 

Cooc D / R (I): 

12. Dénomination et composition des déchets (2): 
terres polluées par HAP (grond verontreinigd met PAK) 

13. Caractérlstiques plyslques (/): 

14. Identlfication des déchets (indiquer les codes correspondants) 

i) Convention de Bate - annexe VIII (ou IX s'il y a non repris 
licu): 
ii) Code OCDE (si different de ij]: 	 non repris 

iii) Liste des déchets de la CE: 	17 05 03* 

iv) Code national dans le pays d'exixutation: 
	17 05 03* 

v) Code national dans Ie pays d'importation: 	17 05 03* 
vi) Autres (préciser) 	ATM B 28077 
vii) Code Y: 	18 
viii) Code 11 (/): 
ix) Classe ONU (I): 	p.a. 
x) N° d'identification ONU: 	p.a. 
xi) Dénomination ONU: 	p.a. 
xii) Codc(sldcs douane(s) (S11): 	p.a. 

15. Déciaration de l'exportateur / du notiflant / du producteur (4): 
Je soussigné certifie que les renscignemonts portés dans les cases ci-dessus sont exacts et établis de benne foi. Je cedille également que les obligations contractuelles écrites 
prévues par la réglementation ont été remplies, que le mouvement transfrontière est couvert par toutes les assurances ou garanties financieres éventuellement requises et que 
louter les autotisations requises ont été reeues des autorités compétentes des pays concernés. 
Nom 	 Date 	 Signature 

16. A remplir par toute personne Impliquée dans le mouvement transfrontière s'il y a lieu de fournir d'autres renseignements: 

17. Transfcrt recu par l'importateur - le destinataire (entre qu'une Date: 	 Nom: 	 Signature: 
installatioa):  

A REMPLIR PAR L'INSTALLATION D'ELIMINATION / DE VALORISATION 
19. Je soussigné certifie que Pélimlnation / la 
valorisation des déchets décrits et-dessus a été 
effectuée. 

18. Transfert reçu á rinstallation d'élimination 	 ou de valorisation 

Date de réception: 
Quantité recue: 	 Tonner 

(Mg): 
Date approximative d'élimination / de valorisation: 
Operation d'élimination - de valorisation (1) 
Nom: 

Signature 

Acceptée: o 	Rejetée*: D  
*contacler 
immédiatement 	les 
autorités compétentes 

Nom:: 

Date: 
Signature et cachet: 

(1) Voir les codes dans la liste des abréviations et codes ci-jointe. 
(2) Joindre des renseignements plus détaillés s'il y a lieu. 
(3) S'il y a plus de trois transportetus, joindre les nmseigniancras prévus aux cases 8 a, b, c). 

(4) Requis par la convention de Bále. 
(5) Joindre une Este s'il y a plusieurs producteurs. 
(6) Si la légistation nationale l'exige. 
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Making more from waste 

Part of Shanks Group 

Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard 
T.a.v. de Directie 
Smidsweg 20a 
32731.K, WESTMAAS 

Steenbergen, 5 november 2014 

Referentie : 
Betreft : Sluiting Jaartsveld Groen en Milieu BV 

Geachte heer/mevrouw, 

Namens de directie van Jaartsveld Groen en Milieu BV kan ik u melden dat de we gaan stoppen met de 
verwerking van grond en zandachtige stromen op onze locatie te Steenbergen. 

Vanaf 1 december a.s. nemen we geen materiaal meer in en zullen die maand gebruiken om de 
bestaande voorraad te verwerken. De reinigingsinstallatie wordt daarna, doch uiterlijk 31 december 
buiten gebruik gesteld. 

Redenen voor het beëindigen van de werkzaamheden liggen in een voortdurende landelijke 
overcapaciteit van extractieve verwerkingsinstallaties en het huidige aanbod in een krimpende markt. 

Jaartsveld Groen en Milieu BV sluit niet uit om op termijn op een andere locatie een herstart te maken 
wanneer de markt hier aanleiding toe geeft. 

U als leverancier van RKG- voegzand zal door ons zusterbedrijf Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
(ATM) worden benaderd om tegen dezelfde voorwaarden uw afvalstroom in Moerdijk aan te leveren. 

Wij willen u bedanken voor de vaak jarenlange samenwerking tot nu toe en kunnen 11 blijven adviseren 
over verwerkingsmogelijkheden van grondachtige stromen via ATM. ATM is bereikbaar op 
telefoonnummer 0168-389289 of via info@atmmoerdijk.nl  

tii jks Ccklg L1;  

Ot_4>n•t  fiL:,) e" 	j if L..11%4 4vw,,:if 

r34-kik Cie~ h2éA" 

(h.V 414' (24 
OCCA/ 

c 140_ 
Jaartsveld Groen en Milieu BV 
Dinteloordseweg 55 	 T + 31 (0) 167 568 000 
4651 PC STEENBERGEN 	F 31 (0) 167 564 940 
Postbus 30 	 E irtteaartsveIdgm.n! 
4650 AC STEENBERGEN 	wwwJaartsveldgm,n1  

ING Bank Amsterdam 65,42.51.738 
IBAN NLO5 INGB 0654 2517 381 BIC (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0052.63.165.B01 
Kamer van Koophar del Zuidwest-Nederland 20070896 



Making more from waste 

Part of Shanks Group 

201g88808 verontiethrod 
Hoeveelheid totaal: 
Dossier van: 
Afzender: 
Ontdoener: 
Facturering: 
Locatie van herkomst: 

Opmerkingen: 

Regionale Afvaistoffendienst Hoeksche Waard WESTMAAS 
Gemeente Binnenmaas MIJNSHEERENLAND 
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard WESTMAAS 
diverse wegen Gemeente Binnenmaas, 3271, MIJNSHEERENLAND 

JGM proj.nr. 88.808 	"zie routelijst' "Artikel 8 BIA van toepassing" 

Beschrijving afval 

Beschrijving bedrijf: 
Beschrijving locatie: 
Oorzaak ontstaan: 
Beschrijving afval: 
Euralcode: 
Afvalcategorie: 
Verwerkingsmethode: 
Verpakking: 
Aggregatie: 
Vervoerswijze: 
Stookwaarde: 
Aard: 
Zuurgraad: 
Vlampunt: 
Afvalstoffen: 
Mogelijke verontreinigingen: 

AAR: 

veegzand diverse locaties 

200303 
B6R 
D05 
Bulk 
Vaste stof 
Weg 
< 17.000 kJ/kg 
N.v.t. 
Neutraal 
N.V.T. 
Zie analyserapport 100,00% 
bestrijdingsmiddelen, gebromeerde difenylethers, radioactief materiaal, kwik, organotin verbndingen, PCB's, 
asbesthoudende materialen, thallium, dioxinen, cadmium, diwaterstorsulfde (H2S) 

Overheden 

Betreft het douanegoed'? 
Betreft het accijnsgoed'? 
Betreft het minerale olie? 
Dient het afval vernietigd te 
worden onder douanetoezicht? ❑  
GN Code *verplicht: 	 N.v.t. 



NL- 4780 AA 'MOERDIJK 

Moerdijk BV 

75.1 
• .s.jgg 	 g-,  

.v elljfIs  e  te 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geMfertneerd. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersonen. 

• rovincie Noord-Brabant 

553 

Brabantlaan t 
Postbus 90151 
5200 MC 'illertegenbosch 
Telefoon (073) 681 28 12 
Fax (073) 614 11 15 
infaMsrabont,n1 
www.brabart.n1 
Bank ING 67.45.60.043 

Onderwerp 

Evaluatie proefneming bevochtigen grond/materialen met waswater 

Geachtelli~ 

Op 	 reL.1),Ir<t ontvingen wij van u een brief met betrekking tot een-
. erzoe • om toestemming voor het tátvoercn van een proef betreffende het 
bevochtigen van gereinigde grond/materialen met knel-/waswater uit de Ie 
wasser. Bij bridvaw.4IK i er 40 hebben wij u toestemming gerven 
voor het uitvoeren van deze proef. 

Vervolgens hebben wij van u o j 	 volgens afSpraak, de .evaluatie•van 
de proef ontvangen. Naar aanleiding hiervan berkhten wij u bet volgende, 

Wij kunnen instemmen met de opzet en de inhoud van de evaluatie. Drr 
conclusie is dat betreffende werkwijze geen nadelige effecten heeft gehad op de 
toepassingsmogelijkheden (in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit) van het 
gereinigde materiaal en dat voldaan wordt aan de eisen voor de emissie naar de 
lucht. 
Op langere termijn zijn er volgens u de volgende positieve effecten; 
a. de betrouwbaarheid van de procesvoering van het koel-/wasproces zal 
toenemen; 
b. afname energiegebruik vanwege het buiten werking stellen van de decaliter; 
c. sanering potentiële geluidsbron tclecanterl. 

Datum 

30 mei 2011 
Ons kenmerk 
2745724 
Uw kenmerk 

Contactpersoon 

111.1. 
Directie 

Telefoon 

fox 

Bijlage(e) 

E-mail 

b,abart.n1 

/ Het provincienui_s vonof 
het centraal stolion bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis. 
met de treintcxi en met de 
014ets. 



• • rowicte Nard-Brabant 

- 	Een ;:ifsehrifl van deze brief hebben wij twr 	verstuurd aan de 

Regionale Milieudienst. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

in verbond met geoutomotieeerd verwerken is dit docoinent 
dioitool ondertekend 

Datum 

30 mei 2011 

Ons kenmerk 

2745724 

2/7. 



558 

ATM Making more from waste 

Part of Shanks Group 

BIJLAGE (EG) DOCUMENT : FR 2015092007 	 VAK 11 

GEBRUIKTE TECHNOLOGIE : THERMISCHE REINIGING 	(zie procesbeschrijving) 

De thermische reinigingsinstallatie (TRI) is ontworpen voor het thermisch behandelen van grond, puin, 
teerhoudend asfalt (granulaten en schollen) en andere materialen die verontreinigd zijn met organische 
componenten (zoals olie, oplosmiddelen, PAK's, BTEX, etc.) en cyanide. 

Kwaliteitsborging 
ATM is gecertificeerd volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn 7510, Procesmatige Bewerking van 
grond. Door het Ministerie van VROM is ATM formeel erkend verwerker in het kader van de KWALIBO 
regeling onder nummer MEM-00161-03403. 

Verwerkingswijze en aanvullende toepassing van de gereinigde grond 
De verontreinigde grond wordt na inkeuring samengevoegd met vergelijkbare verontreinigde grond tot 
verwerkingsclusters, die vervolgens in de TRI worden gereinigd. De gereinigde grond wordt vervolgens 
uitgekeurd, waarbij ook de (nuttige) toepassing van de gereinigde grond wordt vastgesteld. 

Voor deze toepassing bestaan 3 mogelijkheden: 
1. Toepassing van de gereinigde grond op of in de bodem. Hiervoor dient de betreffende gereinigde 

grond uiteraard te voldoen aan de regelgeving hiervoor (Bouwstoffenbesluit of Besluit 
Bodemkwaliteit). 

2. Toepassing van de gereinigde grond in de productie van vormgegeven bouwstoffen (immobilisatie 
van de gereinigde grond). Hierbij dienen de vormgegeven bouwstoffen uiteraard te voldoen aan de 
regelgeving daarvoor (Bouwstoffenbesluit of Besluit Bodemkwaliteit). 

3. Toepassing van de gereinigde grond in het buitenland. Dit kan het land van herkomst zijn, maar 
ook een ander land. Hiervoor dient de betreffende gereinigde grond dan te voldoen aan de 
betreffende nationale regelgeving daarvoor. Verder is daarvoor een separate EVOA-vergunning 
noodzakelijk. 

Door alle 3 deze toepassingen wordt voldaan aan de aangegeven wijze van handeling tot nuttige 
toepassing (R12 + R5) en verwijdering (D10) (dit in geval van materialen verontreinigd met PCB 
> 3,5 mg/kg). 

Beschrijving immobilisatie 
Door middel van additieven worden "verontreinigingen" vastgelegd (geïmmobiliseerd) in betreffende 
partijen. Dat wil zeggen: de verontreiniging wordt met behulp van chemische en/of fysische technieken 
op haar plaats gehouden. Dit gebeurt door de verontreinigende stoffen te binden aan additieven in de 
grond, of door de waterdoorlatendheid van de partij te verlagen. 

Betreffende partijen worden op deze wijze geschikt gemaakt voor nuttige toepassing binnen de kaders 
van de vigerende wet-/regelgeving. De additieven zijn o.a. samengesteld uit natuurlijke cement 
vergelijkbare materialen. 

Opmerking: "immobiliseren" is in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 2005) gelijk gesteld aan het 
reinigen van grond. 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Vlasweg 12 	 T + 31 (0) 168 389 289 
4782 PW MOERDIJK 	F + 31 (0) T68 389 270 
Postbus 30 	 E Info@atrnmderdijk.n1 
4780 M MOERDIJK 	 www.atmmgerdijk.n1 

Onze algemene voorwaarden, gedeponeerd hij de kamer van Koophandel Zuid,: 
aanbiedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
IBAN N1.23 INGB 0654 2268 731 BIC (SWIFT) INGSNL2A 
BTW nummer N1.0060.87.7351301 
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 20047607 

st-Nederland onder nummer 3403, zijn van toepassing op at onze overeenkomsten 



ATM 
Part of Shanks Group 

Making more from waste 

B.3 	AFVALSTOFFEN IN DE TRI, 	 Algemeen voor in de TRI verwerkte grond geldende criteria: 
verontreinigd met organische componenten2, 	EOX 
cyaniden en/of organisch zwavel. 	 NON 

Dioxinen (dirty 17) 
PCB's, 7 congeneren 
org. S 
organotin 
CN 
Org. N 
Asbest 

In overleg 
In overleg 
In overleg 
< 1.5005  
In overleg 
In overleg 
In overleg 
In overleg 
< 100 

240 
344„ 

< 30 ug TEQ/kg.ds 
< 1.500  
< 1.000 
< 180 
< 2.000 
< 5.000 
< 100 

AFVALSTOFCATEGORIE 	 COMPONENT GRENSWAARDE M.B.T. 

ACCEPTATIE' 	VERWERKING 

MG/KG D.S. 	MG/KG D.S. 

B.3.1 
	

Afvalstoffen na reiniging toepasbaar 	Sb 	 < 4 	 < 4 
als schone grond op of in de bodem, 	As 	 < 14 	 < 14 
in oppervlaktewater of voor bodem 	Ba 
onder oppervlakte water 	 Cd 	 < 0,4 	 < 0,4 
(bodemfunctieklasse: 	 Cr 	 < 39 	 < 39 
ACHTERGRONDWAARDE) 	Co 	 <8 	 <8 

Cu 	 <27 	 < 27 
Hg 	 < 0,12 	 < 0,12 
Pb 	 < 38 	 < 38 
Mo 	 < 1,5 	 < 1,5 
Ni 	 <20 	 <20 
Sn 	 < 6,5 	 < 6,5 
V 	 < 80 	 < 80 
Zn 	 <88 	 <88 

B.3.2 	Afvalstoffen na reiniging toepasbaar 1  Sb 	 <15 	 <15 
als grond op of in de bodem, voor 	As 	 < 20 	 < 20 
bodemfunctieklasse WONEN 	Ba 	 - 	 . 

	

Cd 	 < 0,9 	 < 0,9 

	

Cr 	 < 43 	 < 43 

	

Co 	 < 19 	 < 19 

	

Cu 	 < 36 	 < 36 

	

Hg 	 < 0,67 	 < 0,67 

	

Pb 	 < 161 	 < 161 

	

Mo 	 < 88 	 < 88 

	

Ni 	 < 22 	 < 22 

	

Sn 	 <180 	 <180 

	

V 	 <97 	 <97 

	

Zn 	 < 125 	 < 125 
Afvalstoffen na reiniging toepasbaar 	Sb 
als grond op of in de bodem, in 	As 
oppervlaktewater of voor bodem 	Ba 
onder oppervlakte water, voor 	Cd 
bodemfunctieklasse INDUSTRIE 	Cr 

Co 
Cu 
Hg3  
Pb 
Mo 
Ni 
Sn 
V 
Zn 

8.3.3 < 22 
< 55 

< 4,3 
< 180 
< 128 
< 127 
<3 

< 405 
< 190 
< 100 
< 900 
< 250 
< 450 

< 22 
< 55 

<g 
< 266 
< 128 
< 127 
<8 

< 405 
< 200 
< 120 
<900 
< 250 
< 450 

BIJLAGE (EG) DOCUMENT : FR 2015092007 
	

VAK 12 
Acceptatie- en verwerkingscriteria, o.b.v. het Besluit Bodemkwaliteit, voor categorie B 
afvalstoffen zijnde grond en baggerspecie (mei 2014) 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Vlasweg 12 	 T + 31 (0) 168 389 289 	ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
4782 PW MOERDIJK 	F + 31 (0) 168 389 270 	IBAN N1,23 NOB 0654 2268 73 / BIC (SWIFT) INGBNL2A 
Postbus 30 	 E info©atmmoerdijk.n1 	BTW nummer NL.0080.87,735,B01 
4780 AA MOERDIJK 	 www.atmmoerdijk.n1 	Kamer van Koophandel Zuldwest-Nederland, 20047607 

Onze algemene vcorwaard,én, gedeponéeid de kelner van Koophandel Zul,dvrest44ederiand onder nummer 3403, min van toepassing op bi onze overeenkornaten 
aanbiedingen. tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 



GRENSWAARDE M.B.T. 

ACCEPTATIE' 	VERWERKING 

MG/KG D.S. 	MG/KG D.S. 

AFVALSTOFCATEGORIE 
	

COMPONENT 
	

GRENSWAARDE M.B.T. 

ACCEPTATIE' 	VERWERKING 

MGIKG D.S. 	MG/KG D.S. 
B.3.4 
	

Afvalstoffen na reiniging toepasbaar 
	

As 	 <21 	 <21 
als grond op of in de bodem onder 	Ba 
oppervlaktewater voor 
	

Cd 
	 <3 	 <3 

kwaliteitsklasse A 
	

Cr 	 < 84 	 < 84 
bodemfunctieklasse 
	

Co 	 <13 	 <13 
BAGGERSPECIE IN ZOET 

	
Cu 	 < 64 

	
< 64 

OPPERVLAKTEWATER 
	

Hg 	 <1 
	 <1 

Pb 
	

< 106 
	

< 106 
Mo 	 <5 	 <5 
Ni 
	

< 29 
	

< 29 
Zn 	 < 352 	 < 352 

Afvalstoffen na reiniging toepasbaar 	Sb 
als grond op of in de bodem onder 	As 
oppervlaktewater voor 	 Ba 
kwaliteitsklasse B 
	

Cd 
bodemfunctieklasse 
	

Cr 
INTERVENTIEWAARDEN BODEM 

	
Co 

ONDER OPPERVLAKTEWATER 
	

Cu 
He 
Pb 
Mo 
Ni 
Zn 

Afvalstoffen na reiniging toepasbaar 	Sb 
als grond voor GROOTSCHALIGE 

	
As 

TOEPASSINGEN,op of in de bodem, Ba 
in oppervlaktewater of voor bodem 	Cd 
onder oppervlakte water 
	

Cr 
Co 
Cu Hga 
Pb 
Mb 
Ni 
Sn 
V 
Zn 

B.3.5 

8.3.6 

<15 
< 62 

<10 
< 266 
< 128 
< 127 
<8 

<444 
< 200 
< 120 

< 1250 

<15 
< 62 

<10 
< 266 
< 128 
< 127 
<3 

< 444 
< 200 
< 120 
< 1250 

< 22 
< 55 

<g 
< 266 
< 128 
< 127 
<8  

< 405 
< 200 
< 120 
< 900 
< 250 
< 450 

< 22 
< 55 

< 4,3 
< 180 
< 128 
< 127 
<3 

< 405 
< 190 
< 100 
< 900 
< 250 
< 450 

B.3.7.a 	Afvalstoffen, na reiniging op of in de 
bodem te brengen (storten) 

Cr 
Zn 
Cd 
Ni 
Pb 
Cu 
Mo 
Co 
Ba 
Hg3  
As 
TI 

< 380 
<720 
<12 
< 210 
< 530 
< 190 
< 200 
< 240 

<10 
< 50 
<50 

< 380 
<720 
<12 
< 210 
< 530 
< 190 
< 200 
< 240 

<3 
< 50 
<50 

Afvalstoffen, na reiniging op of in de 
bodem te brengen (storten) 

In overleg 
<10 

In overleg 
<3 

B.3.7.b 
Hga  
Metalen 

Afvalstoffen na reiniging retour 
ontdoener, afzet in het buitenland of 
afzet tbv vervolgbe-/verwerking 
Afvalstoffen na reiniging retour 
ontdoener, afzet in het buitenland of 
afzet tbv vervolgbe-/verwerking 

B.3.8.a 

B.3.8.b 

Metalen Idem B.3.7.a Idem 8.3.7.a 

Metalen Idem B.3.7.b Idem 8.3.7.b 

COMPONENT AFVALSTOFCATEGORIE 

ATM 	 Making more from waste 

Part of Shanks Group 

Opmerkingen: 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Vlaswég 12 	 T-+ 31 (0) 168 389 289 	ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
4782 PW MOERDIJK 	 F + 31 (0) 168 389 270 	IBAN NL23 INGE 0654 2268 73 / BIC (SWIFT) INGENL2A 
Postbus 30 	 E info@atmmoerdijk.n1 	BTW nummer NL. 0060.87.735.601 
4780 AA MOERDIJK 	 www.atmmoendijk.n1 	 Kamer van Koophendel Zuidwest-Nederland 20047607 

Onze algernene viberwaarden, gedeponeerd bij 4e kamár van Koophancla4 Zut est-Nederland Onder nuninier-  3403, zijn van toepassing op altarme overeenkomsten 
aanbiedingen, tenzij schriftefijk anders overeengekemen. 



ATM 
Part of Shanks Group 

Making more from waste 

- Alg. 	Radioactiviteit: 
1: tot. Activiteit < 100 Bq/gr; 
2: activiteit per radionuclide < waarde geldend voor vergunningsplicht conform besluit stralingsbescherming; 
3: Het mag geen radioactieve stof betreffen in cie zin van klasse 7 VLG/ADR; 

- Alg. 	Obv het BBK kunnen o.a. de volgende materialen worden beschouwd als grond: grond, waterbodems, baggerspecie, RKGV, Zand uit 
zeefzand (met herkomst zandscheidings- of relnigingsinstallatie), Zeefzand (met herkomst uitzeven van bodemlaag), 
(teerhoudend)Asfait granulaat, (natuurlijk) grind, boorgruis, Bentoniet, Tarragrond, Filteraarde, Bleekarde, kleikorrels. 

- Alg. 	Ingeval het "<" teken gebruikt is wordt bedoeld kleiner of gelijk aan 
2. ATM heeft tevens algemene toestemming (LNW kenmerk 1297381, mei '07) voor de acceptatie van grond verontreinigd met: 

quarantaine organismen, nematoden, bacteriën, insecten, virussen en virdiden. 
3. Indien ATM gebruik maakt van kwik-verwijderingstechnieken In de rookgasreiniging wordt voor Hg een VC aangehouden van 5 mg/kg 

ds. 
4. Overeenkomstig vs 2.3.3 f zijn de relevante acceptatiegrenswaarden van metalen gecorrigeerd voor het Lutum en Humus gehalte In het 

gereinigd product. Als uitgangspunt is hierbij uitgegaan van het L en H gehalte obv het onderzoek AW 2000 (overeenkomstig BRL 7510: 
organisch stof: gehalte na reiniging is 50% van ingangswaarde, Lutum: indien terugvoer van fijne fractie bij de gereinigde grond 
actueel gehalte voor reiniging). Obv AW 2000 L=10, H=5. 

5 	-Theoretisch verve nittiffetium gehalte PCB is 4263 mg/kgds 2400 mg4rgds EOX), 
In verband met het acceptatlecntenum uit de BRL 7510 (versie 3 1 1. december 2013) Tabel 1: "acceptatlegrehswaarden voor 
bewerkIngstechnieken" thermische verwerking:dient echter een vervverffingsenterium Van 1500 mg/kgds PCB 7 congenerenyeorden 
aanschoffelen. 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Vtasweg 12 	 T 4- 31 (0) 168 389 289 
4782 PW MOERDIJK 	F + 31 (0) 168 389 270 
Postbus 30 	 E info@atrnmaerdijk.ni  
4780 M MOERDIJK 	 www.atmmoerdijk.n1  

ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
BAN NL23 INGB 0654 2268 73/ BIC (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0060.87.735.B01 
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 20047607 

Onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 3403, zijn van toepassing op al onze overeenkomsten 
aanbiedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen 



ATM 
Part of Shanks Group 

Making more from waste 

Component Max. clusterfactor Component Max. clusterfactor 

CxHy  
EOX 
HCH 

Dioxinen 

33 
100 
100 

Nader te bepalen 

Org. S 
Organotin 

CN 
PCB (7 congeneren) 

100 
100 
10 
100 

Uitwerking "In overleg":  
De hieronder gegeven maximale clusterfactoren gelden bij de beoordeling van een partij afvalstoffen. Individuele 
leveringen (d.w.z. een deel van de partij) kunnen hiervan afwijken. Tijdens de vooracceptatie wordt een partij beoordeeld 
en wordt (indien nodig) aangegeven wat de clusterfactor moet zijn. 

Maximale "cluster-factoren Afvalstofcateciorie B 

Voor categorie B.3.7 en B.3.8 geldt dat ATM altijd afhankelijk is van een derde partij. In overleg met deze (derde) partijen moet gekomen worden tot 
werkbare criteria. 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Vlasweg 12 	 T + 31(0) 168 389 289 
4782 PW MOERDIJK 	F`+ 31 (0) 168 389 270 
Postbus 30 	 E info@almmoerdijk.ril 
4780 AA MOERDIJK 	 www.atrrimoerdijk.n1  

ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
IBAN NL23 INGB 0654 2268 73 / BIC (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0060.87.735.1301 
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 20047607 

Onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van. Koophandel Zuidwest-Nederland-onder nummer 3403. zijn van toepassing op al onze overeenkomsten 
sanbiedngen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 



ATM Making more from waste 

Part of Shanks Group 

GRENSWAARDE M.B.T. 

ACCEPTATIE 	 VERWERKING 

MG/KG D.S. 	 MG/KG D.S. 

AFVALSTOFCATEGORIE COMPONENT 

Algemeen voor in de TRI verwerkte materialen geldende criteria: 

Materialen dienen hoofdzakelijk te bestaan uit oxiden en mineralen van Si, 
Ca, Mg, K, Na en Fe; 
Materialen dienen thermisch stabiel te zijn tot 600 °C: d.w.z. dat de asrest 
voor deze materialen groter of gelijk dient te zijn als 60% 

EOX 	 tn overleg 	 2400 
fICH 	 In overleg 	 3280 
Dioxinen (dirty 17) 	< 1 ug/TEQ1kg ds' 	< 1 ug/TEQ/kg ds' 
PCB's, per congeneer 	1500' 	 150ct9 
Org. S 	 In overleg 	 < 1.000 
Organotin* 	 In overleg 	 < 180 
CN 	 In overleg 	 < 2.000 
Org. N 	 In overleg 	 < 5.000 
Asbest 	 < 100 	 < 100 

* Meest voorkomende vorm = TBT (tributyltinchloride). % Sn in TBT = 36,5%. 
VC Sn = 65 mg/kg ds of analyse op o ganotin indien Sn > 65 mg/kg ds  

VERONTREINIGDE MATERIALEN2  (BOUWSTOFFEN) IN 
DE TRI, verontreinigd met organische componenten, cyanlden 
en/of organisch zwavel. 

Afvalstoffen na reiniging toepasbaar als NIET 
vormgegeven bouwstof 
Afvalstoffen na reiniging toepasbaar als 
vormgegeven bouwstof  
Afvalstoffen na reiniging toepasbaar als IBC 
bouwstof 
Afvalstoffen na reiniging op of in de bodem te 
brengen (Storten) 

B.4.1 Metalen 
Hga  

B.4.2 

B.4.3 

B.4.4 

n.v.t. 
<5 

n.v.t. 
<3 

Metalen 

Metalen 

Idem B.4.1 

Idem B.4.1 

Idem 6.4.1 

Idem B.4.1 

Metalen Idem 6.4.1 Idem B.4.1 

Afvalstoffen te reinigen in opdracht van 
ontdoener met als doel de afvalstof na reiniging 
aan de ontdoener af te geven, tbv afzet in het 
buitenland of afzet tbv vervolgbe-/verwerking 

B.4.5 Metalen Idem 6.4.1 Idem B.4.1 

Acceptatie- en verwerkingscriteria, o.b.v. het Besluit Bodemkwaliteit, voor categorie B afvalstoffen niet 
zijnde grond en baggerspecie (mei 2014) 

Opmerkingen: 
Alg. 	Radioactiviteit: 

1: tot. Activiteit < 100 Bq/gr; 
2: activiteit per radionuclide < waarde geldend voor vergunningsplicht conform besluit stralingsbescherming; 
3: Het mag geen radioactieve stof betreffen in de zin van klasse 7 VLG/ADR; 

Alg. 	Obv het BBK kunnen o.a. de volgende materialen worden beschouwd als grond: grond, waterbodems, baggerspecie, RKGV, Zand uit 
zeefzand (met herkomst zandscheidings- of reinigingsinstallatie), Zeefzand (met herkomst uitzeven van bodemlaag), 
(teerhoudend)Asfalt granulaat, (natuurlijk) grind, boorgruis, Bentoniet, Tarragrond, Filteraarde, Bleekarde, kleikorrels. 

Alg. 	Ingeval het "<" teken gebruikt is wordt bedoeld kleiner of gelijk aan 
2. ATM heeft tevens algemene toestemming (LNW kenmerk 1297381, mei '07) voor de acceptatie van grond verontreinigd met: 

quarantaine organismen, nematoden, bacteriën, insecten, virussen en viroïden. 
3. Indien ATM gebruik maakt van kwik-verwijderingstechnieken in de rookgasreiniging wordt voor lig een VC aangehouden van 5 mg/kg 

ds. 
4. Overeenkomstig vs 2.3.3 f zijn de relevante acceptatiegrenswaarden van metalen gecorrigeerd voor het Lutum en Humus gehalte in het 

gereinigd product. Als uitgangspunt is hierbij uitgegaan van het L en H gehalte obv het onderzoek AW 2000 (overeenkomstig BRL 
7510: organisch stof: gehalte na reiniging is 50% van ingangswaarde, Lutum: indien terugvoer van fijne fractie bij de gereinigde grond 
actueel gehalte voor reiniging). Obv AW 2000 1=10, H=5.  
Theoretisch verzerkingscriteriern gehalte PCB is 4263 tergliVis(= 2400 mg/kgds EG«). 
In verband met het acceptatiecriteriern uit cie 81%. 7510 (versie 3.1.1. december 2013) Tabel 1; 'acce~stveangen voc 
bewerkingstechnreken" thermische vernerking dient echter eert verwerkingscriterient van 1500 mg/kgds PCI3 7 ~neren warden 
gangettpuden, 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Vlasweg 12 	 T + 31 (0) 168 389 289 
4782 PW MOERDIJK 	 F 4- 31 (0) 168 389 270 
Postbus 30 	 E info©atrnmoerclijk,n1 
4780 AA MOERDIJK 	 www.atmmoerdijk.n1  

ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
MAN N123 INGB 0654 2268 7a/ BIC (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0060.87.735.1301 
Kamer van Koophandel Zuldwest-Néderiand 20047607 

Onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Zuidwest-Nedenand onder nummer 3403, zijn van toepassing op al onze overeenkomsten / 
aanhalingen. tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  



ATM Making more from waste 

Part Sh nks Group 

Uitwerking "In overleg":  
De hieronder gegeven maximale clusterfactoren gelden bij de beoordeling van een partij afvalstoffen. Individuele 
leveringen (d.w.z. een deel van de partij) kunnen hiervan afwijken. Tijdens de vooracceptatie wordt een partij beoordeeld 
en wordt (indien nodig) aangegeven wat de clusterfactor moet zijn. 

Afvalstofcategorie B  
Maximale "clusterfactoren 

Max. clusterfactor 
Component 

33 CxHy 
100 EOX 

HCH 100 
Dioxinen Nader te bepalen 

100 
Organotin 
Org. S 

100 
CN 10 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Vlasweg 12 	 T + 31 (0)168 389.289 
4782 PW MOERDIJK 	F + 31 (0) 168 389 270 
Postbus 30 	 E info@atrnmoerdijk.nl  
4780 AA MOERDIJK 	 www.atmmoerdljk.nl  

ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
IBAN NL23 INGB 0654 2268 73 fB1C (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0060.87.7351101 
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 20047607 

Onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 3403, zijn van ioapapsing op ai onze overeenkomsten 
aanbiedingen, tenij schriftelijk anders overeengekeinen. 



ATM Making more from waste 

Part of Shanks Group 

BIJLAGE (EG) DOCUMENT : FR 2015092007 	 VAK 12 

SAMENSTELLING GROND 
	

Min. 	Max. 	Gem. 
Verontreinigde grond 
	

60% 	95% 	80% 
Totaal koolwaterstoffen 	 0% 	15% 	2% 
Granulaten 
	 0% 	35% 	10% 

Water 	 5% 	40% 	8% 

Component/verontreiniging 	 mg/kg d.s.  

PCB (som van 7 congeneren) 	 < 	3,50 

Concentratie aan PCB's : per congeneer (28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180) maximum 0,5 mg/kg met 
een maximum totaal (som van de gedetecteerde congeneren) < 3,5 mg/kg) 

Voor de overige verontreinigingen worden de huidig vigerende acceptatiecriteria van ATM voor 
thermische reiniging gehanteerd (zie bijlage cat. B). 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Vlasweg 12 	 T + 31 (0) 168 389 289 
4782 PW MOERDIJK 	F + 31 (0) 168 389 270 
Postbus 30 	 E info©atmmoerdlik.ni 
4780 M MOERDIJK 	 www.atmmoerdijk.n1  

ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
IBAN NL23 'NOB 0654 2268 73 / BIC (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0060.137.735.801 
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 20047607 

Onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Zuldinest-Nederland onder nummer 3403, zijn ván toepassing op al onze overeenkomsten / 
aanbiedingen. tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 



ATM Making more from waste 

Part of Shanks Group 

FVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK BV 
Postbus 30 	NI:4780 AA Moerdijk 
Vlasweg 31 	NI:4782 PW Moerdijk 

*31468«399259 / ras: +3140.389270 
,ittmmelordijk.ni / Infrifflatmmoerdijk.n1 

Datum 	 : 24-04-2013 
Name 
Unterzeichnung 

562 

Erki&ung IVU durch Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (ATM BV) 

Erkl&ung entsprechend Anhang II, Teil 1, unter 5 der Verordnung Nr. 1013/2006. 

Hiermit erkWt der Unterzeichner, dass die Abfallstoffe, wie im Notifizierungsformular mit Kennzeichen 
CH 0009305 aufgefhrt, in der Anlage Thermische Reinigings Installatie (TRI) von ATM BV verarbeitet 
werden, die ober eine g ltige Genohmigung in Ubereinstimmung mit den Artikeln 4 und 5 der Richtlinie 
2008/1/EG (IVU-Richtlinie) verfCigt. 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Vlasweg 12 	 T + 31 (0) 168 389 289 
4782 PW MOERDIJK 	 F + 31 (0) 168 389 270 
Postbus 30 	 E irfoQatmrneerdijk.n1 
4780 AA MOERDIJK 	 www.atmmoerdijk.n1  

ING Bank Amsterdam 65 42 26 51'3 
IBAN NL23 INGB 0654 2208 73 / BIC (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0060.87.735.801 
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 20047607 

Onze algemene voorwaarden, gedeponeerd tij de kan-er van Koophandel 2u.C.vest•Nedertand onder nummer 3403, zijn van toepassing op al onze overeenkomsten ,f 
aanbiedingen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 
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