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ATM 
Part of Shanks Group 

Erklkung !VU durch Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (ATM BV) 

Making more from waste 

Erklerung entsprechend Anhang II, Teil 1, unter 5 der Verordnung Nr. 1013/2006. 

Hiermit erklert der Unterzeichner, dass die Abfallstoffe, wie im Notifizierungsformular mit Kennzeichen 
CH 0008311 aufgeflihrt, in der Anlage TRI von ATM BV verarbeitet werden, die ober eine gilltige 
Genehmigung in Obereinstimnnung mit den Artikeln 4 und 5 der Richtlinie 2008/1/EG (IVU-Richtlinie) 
verfgt. 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 

Datum 
Name 
Unterzeichnung  

: 25-04-2012 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 
Vlasweg 12 	 T + 31 (0) 168 389 289 
4782 PVV MOERDIJK 	 F + 31 (0) 168 389 270 
Postbus 30 	 E info@atmmoerdijk.n1 
4780 AA MOERDIJK 	 www.atmmoerdijk.nl  

ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
IBAN NL23 INGB 0654 2268 73 / BIC (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0060.87.735.1301 	IPPC verklaring CH 0008311.doc 
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 20047607 	Pagina 1 van 1 

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. 
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ATM 	 Making more from waste 

Part of Shanks Group 

ErkWung IVU durch Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (ATM BV) 

Erkbrung entsprechend Anhang II, Teil 1, unter 5 der Verordnung Nr. 1013/2006. 

Hiermit erkbrt der Unterzeichner, dass die Abfallstoffe, wie im Notifizierungsformular mit Kennzeichen 
CH 0009305 aufgefijhrt, in der Anlage Thermische Reinigings Installatie (TRI) von ATM BV verarbeitet 
werden, die ober eine gUltige Genehmigung in Obereinstimmung mit den Artikeln 4 und 5 der Richtlinie 
2008/1/EG (IVU-Richtlinie) verfligt. 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 

Datum 
Name 
Unterzeichnung  

: 24-04-2013 

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@atmmoerdijk.n1 
4780 AA MOERDIJK 
	 www.atmmoerdijk.nl  

ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
IBAN NL23 INGB 0654 2268 73 / BIC (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0060.87.735.B01 	IPPC verklaring CH 0009305.doc 
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 20047607 	Pagina 1 van 1 

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. 
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Declaration IPPC by Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 

Declaration according to Annex II, Part 1, under 5 of the Regulation (EC) No 1013/2006. 

The signee hereby declares that the waste as described in the notification document with reference FR 
2015092005 will be processed in the facility Thermische Reinigings Installatie (TRI) from ATM BV which 
disposes of a valid permit in accordance with Articles 4 and 5 of Directive 2008/1/EG (IPPC Directive). 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 

Date 
Name 
Signature  

: 21-09-2015 

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@atmmoerdijk.nl  
4780 AA MOERDIJK 	 www.atmmoerdijk.nl  

ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
IBAN NL23 INGB 0654 2268 73 / BIC (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0060.87.735.801 IPPC verklaring FR 2015092005.doc 
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 20047607 	Page 1 de 1 

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. 
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Verklaring RIE door Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (ATM BV) 

Verklaring als bedoeld in Bijlage II, deel 1, onder 5, van Verordening (EG) nr. 1013/2006. 

Hierbij verklaart ondergetekende dat de afvalstoffen vermeld op kennisgevingsdocument met nummer 
FR 2015092007 worden verwerkt in de inrichting Thermische Reinigings Installatie (TRI) van ATM BV 
die beschikt over een geldige vergunning die is verleend in overeenstemming met de artikelen 4 en 5 
van Richtlijn 2008/1/EG (IPPC-richtlijn). 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV 

Datum 	 : 04-04-2016 
Naam 
Handtekening 

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@atmmoerdijk.nl  
4780 AA MOERDIJK 	 www.atmmoerdijk.nl  

ING Bank Amsterdam 65 42 26 873 
IBAN NL23 INGB 0654 2268 73 / BIC (SWIFT) INGBNL2A 
BTW nummer NL.0060.87.735.B01 IPPC verklaring FR 2015092007.doc 
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 20047607 	Pagina 1 van 1 

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. 
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Antimoon 	Arseen 	Cadmium 	Chroom 	Koper 	Kwik 	Lood 	Nikkel 	Zink 	Barium 	Cobalt 	nolybdeen 	Seleen 	Tin Vanadium 
Rappornummer 	datum Omschrijving 	 mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 	mg/kgds 
M2012.01162 	3-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 01 - Italië 	 <2.0 	2,7 	<1.0 	17 	36 	<1.0 	12 	35 	283 	223 	27 	<10 	<2.0 	<10 	37 
M2012.01163' 	3-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 02 - Italië 	 9,2 	2,6 	1,8 	<10 	33 	<1.0 	10 	26 	207 	371 	20,5 	<10 	<2.0 	<10 	32 
M2012.01164 	3-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 03 - Italië 	 <2.0 	2,2 	<1.0 	15 	36 	<1.0 	11 	25 	228 	290 	21 	<10 	<2.0 	<10 	41 
M2012.01367 	5-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 01 	 16 	6,8 	<1.0 	55 	78 	<1.0 	63 	32 	155 	404 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.01688 	9-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 02 	 7,3 	7,8 	1,1 	36 	37 	<1.0 	52 	23 	188 	472 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.01689 	9-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 03 	 11 	7,4 	<1.0 	35 	33 	<1.0 	50 	21 	179 	426 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.01816 	10-1-2012 Omschrijving Verwerkingsduster 04 - Italië 	 3 	2 	1,1 	<10 	29 	<1.0 	10 	16 	132 	640 	10,9 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.01817 	10-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 05 - Italië 	 3,3 	2,6 	1,1 	13 	34 	<1.0 	12 	17 	143 	287 	27 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.01818 	10-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 06 - Italië 	 3 	1,9 	1,1 	15 	32 	<1.0 	11 	17 	136 	392 	17,6 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.01960 	11-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 04 	 3 	8,5 	1,1 	36 	44 	<1.0 	70 	33 	188 	418 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	22 
M2012.02092 	12-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 05 	 11 	3,1 	<1.0 	29 	17 	<1.0 	22 	22 	55 	434 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.02203 	13-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 06 	 11 	7,5 	1,3 	41 	44 	<1.0 	47 	24 	89 	400 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.02408 	16-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 01 - straalgrit 	 4,9 	2,9 	<1.0 	291 	4030 	1,8 	520 	212 	1550 	920 	27 	13 	<2.0 	70 	159 
M2012.02409 	16-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 01- 816333 - (DPR gels) 	 35 	<1.0 	<1.0 	12 	13650 	<1.0 	5 	43 	136 	127 	<5.0 	<10 	<2.0 	58 	25 
M2012.02410 	16-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 07 	 8,8 	4,7 	<1.0 	50 	36 	<1.0 	26 	30 	58 	333 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	60 
M2012.02508 	17-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 02 - straalgrit 	 3,9 	14 	<1.0 	164 	6910 	<1.0 	335 	188 	1160 	1240 	<5.0 	12,7 	<2.0 	21 	187 
M2012.02509 	17-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 08 	 9,1 	9,2 	<1.0 	36 	53 	<1.0 	66 	26 	221 	461 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.02636 	18-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 03 - straalgrit 	 16 	10 	1 	663 	14190 	<1.0 	1100 	505 	3070 	1030 	<5.0 	26 	<2.0 	220 	223 
M2012.02755 	19-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 04 - straalgrit 	 10 	8,4 	<1.0 	946 	5050 	1,9 	1000 	400 	4740 	1170 	35 	30 	<2.0 	295 	199 
M2012.02757 	19-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 09 	 13 	7,4 	<1.0 	47 	81 	<1.0 	81 	'35 	256 	471 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	21 
M2012.02758 	19-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 10 	 <2.0 	23 	<1.0 	47 	89 	<1.0 	86 	43 	187 	490 	5,7 	<10 	<2.0 	<10 	38 
M2012.02930 	20-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 11 	 14 	6,7 	<1.0 	44 	72 	<1.0 	121 	36 	140 	479 	<5.0 	<10 	<2.0 	25 	39 
M2012.02931 	20-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 05 - straalgrit 	 6,6 	9,3 	<1.0 	378 	1960 	<1.0 	183 	274 	1670 	1370 	30 	50 	<2.0 	32 	81 
M2012.03270 	24-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 12 	 9,6 	7,4 	<1.0 	42 	79 	<1.0 	139 	33 	147 	384 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	68 
M2012.03402 	25-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 13 	 11 	3,9 	<1.0 	52 	29 	<1.0 	54 	25 	29 	368 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.03510 	26-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 14 	 16 	6 	<1.0 	50 	52 	<1.0 	107 	56 	139 	395 	<5.0 	<10 	<2.0 	14 	<20 
M2012.03626 	27-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 15 	 12 	4,7 	<1.0 	47 	56 	<1.0 	106 	30 	134 	419 	<5.0 	<10 	<2.0 	10 	<20 
M2012.03798 	30-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 16 	 11 	5,2 	<1.0 	39 	37 	<1.0 	40 	23 	261 	405 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.03799 	30-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 17 	 <2.0 	5,9 	<1.0 	43 	39 	<1.0 	42 	31 	283 	366 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.03906 	31-1-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 18 	 9,3 	3,9 	1,5 	40 	26 	<1.0 	32 	23 	58 	407 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	20 
M2012.04009 	1-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 19 	 11 	3,5 	<1.0 	30 	16 	<1.0 	19 	23 	38 	376 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	21 
M2012.04086 	2-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 20 	 <2.0 	3,2 	<1.0 	56 	22 	<1.0 	34 	23 	59 	466 	<5.0 	<10 	<2.0 	12 	<20 
M2012.04199 	3-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 21 	 5,1 	1,8 	<1.0 	13 	11 	<1.0 	16 	14 	28 	398 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.04345 	6-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 07 - Italië 	 <2.0 	1,5 	<1.0 	19 	36 	<1.0 	11 	15 	173 	425 	16,2 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.04346 	6-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 08 - Italië 	 4,6 	1,9 	1,4 	15 	46 	<1.0 	10 	16 	167 	321 	9,7 	<10 	<2.0 	<10 	38 
M2012.04347 	6-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 09 - Italië 	 <2.0 	1,8 	<1.0 	15 	29 	<1.0 	10 	12 	186 	301 	24,6 	<10 	<2.0 	<10 	23 
M2012.04439 	7-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 22 	 14 	1,2 	<1.0 	<10 	12 	<1.0 	19 	11 	26 	365 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.04517 	8-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 01 - B.3.7.B. 	 16. 	21 	<1.0 	64 	1290 	<1.0 	86 	67 	443 	467 	8,7 	<10 	2,4 	16 	89 
M2012.04591 	9-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 02 - B.3.7.B. 	 6 	12 	1,1 	44 	980 	<1.0 	173 	77 	460 	800 	<5.0 	<10 	10,3 	20 	28 
M2012.04695 	10-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 03 -13.3.7.B. 	 16 	12 	<1.0 	135 	645 	<1.0 	520 	116 	675 	790 	<5.0 	13,5 	<2.0 	12 	52 
M2012.04860 	13-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 04 - B.3.7.B. 	 26 	3,9 	<1.0 	202 	1760 	<1.0 	123 	164 	670 	1050 	6,4 	26 	<2.0 	37 	26 
M2012.04945 	14-2-2012 Omschrijving Venverkingscluster 23 	 13 	5,6 	1,6 	21 	30 	<1.0 	41 	18 	54 	349 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.05033 	15-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 24 	 13 	5,2 	<1.0 	34 	24 	<1.0 	34 	21 	99 	383 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.05139 	16-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 0l- B.4.5. - Tata Steel 	 6,9 	19 	<1.0 	418 	163 	<1.0 	232 	143 	281 	148 	24,4 	19,4 	<2.0 	15 	<20 
M2012.05140 	16-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 25 	 10 	7,5 	<1.0 	35 	40 	<1.0 	57 	25 	186 	367 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.05294 	17-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 26 	 6,2 	15 	<1.0 	64 	90 	<1.0 	113 	42 	184 	441 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	31 
M2012.05486 	20-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 27 	 12 	8 	1,1 	41 	136 	<1.0 	124 	29 	173 	436 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.05571 	21-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 28 	 18 	4,2 	<1.0 	13 	29 	<1.0 	42 	13 	98 	421 	<5.0 	<10 	<2.0 	14 	<20 
M2012.05683 	22-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 29 	 14 	7,9 	<1.0 	38 	57 	<1.0 	85 	23 	174 	446 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.05789 	23-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 30 	 12 	19 	<1.0 	47 	72 	<1.0 	87 	26 	208 	453 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.05951 	24-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 31 	 18 	5 	<1.0 	65 	34 	<1.0 	36 	20 	133 	413 	<5.0 	<10 	<2.0 	13 	<20 
M2012.06117 	27-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 32 	 8,8 	5,6 	<1.0 	37 	37 	<1.0 	51 	24 	61 	337 	<5.0 	<10 	<2.0 	14 	44 
M2012.06118 	27-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 10 - Italië 	 6,7 	1,9 	2,3 	14 	38 	<1.0 	13 	27 	210 	575 	29 	<10 	<2.0 	<10 	26 
M2012.06119 	27-2-2012 Omschrijving Verwerkingsduster 11 - Italië 	 13 	2,4 	<1.0 	<10 	31 	<1.0 	16 	24 	277 	840 	21,7 	<10 	<2.0 	<10 	27 
M2012.06120 	27-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 12 - Italië 	 15 	2 	1,2 	11 	32 	<1.0 	9 	20 	249 	310 	18,9 	<10 	<2.0 	<10 	38 
M2012.06281 	28-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 33 	 12 	5,6 	<1.0 	24 	76 	<1.0 	142 	25 	112 	388 	<5.0 	<10 	<2.0 	16 	<20 
M2012.06365 	29-2-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 34 	 14 	4,5 	<1.0 	28 	26 	<1.0 	36 	20 	108 	379 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.06534 	1-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 35 	 12 	6,5 	<1.0 	50 	27 	<1.0 	37 	23 	81 	378 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.06646 	2-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 36 	 13 	4,1 	<1.0 	24 	17 	<1.0 	24 	20 	56 	349 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.06858 	5-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 02 - ijzerslib 	 50 	11 	<1.0 	629 	209 	<1.0 	<5.0 	267 	52 	180 	12,7 	19 	<2.0 	63 	<20 



M2012.06984 	6-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 03 - ijzerslib 	 12 	9,9 	<1.0 	656 	211 	<1.0 	<5.0 	329 	80 	27 	14,7. 	17,2 	<2.0 	31 	<20 
M2012.06985 	6-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 37 	 17 	3,4 	<1.0 	25 	24 	<1.0 	26 	17 	70 	353 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 

M2012.07102 	7-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 06 - straalgrit 	 14 	5,5 	<1.0 	7781 	3520 	3,1 	271 	236 	2510 	1240 	65 	23,2 	<2.0 	155 	162 
M2012.07103 	7-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 38 	 13 	3 	<1.0 	49 	21 	<1.0 • 	26 	23 	63 	373 	5,1 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.07216 	8-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 39 	 13 	3,7 	1,1 	50 	23 	<1.0 	35 	26 	53 	371 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	22 
M2012.07217 	8-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 07 - straalgrit 	 15 	6 	<1.0 	1446 	2030 	1,3 	1490 	351 	10540 	1360 	125 	46 	2,1 	561 	<20 
M2012.07361 	9-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 40 	 9,1 	3,2 	<1.0 	32 	20 	<1.0 	38 	20 	68 	357 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.07706 	13-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 41 	 13 	7,5 	<1.0 	28 	40 	<1.0 	188 	24 	114 	377 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.07955 	15-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 42 	 11 	3,9 	<1.0 	23 	31 	<1.0 	102 	25 	97 	428 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.08383 	20-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 43 	 14 	4,9 	<1.0 	30 	36 	<1.0 	91 	23 	64 	405 	<5.0 	<10 	<2.0 	16 	<20 
M2012.08384 	20-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 13 - Italië 	 <2.0 	2,1 	<1.0 	35 	32 	<1.0 	11 	148 	164 	471 	38 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.08385 	20-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 14 - Italië 	 10 	3,5 	1,9 	28 	40 	<1.0 	27 	151 	184 	640 	24,7 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.08386 	20-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 15 - Italië 	 7,7 	2,4 	<1.0 	<10 	31 	<1.0 	10 	28 	216 	408 	21,1 	<10 	<2.0 	<10 	24 
M2012.08387 	20-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 44 	 4,2 	7,8 	<1.0 	38 	32 	<1.0 	69 	28 	78 	409 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.08560 	21-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 45 	 10 	5,1 	<1.0 	31 	19 	<1.0 	25 	24 	51 	380 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	20 

M2012.08701 	22-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 46 	 13 	3,8 	<1.0 	57 	29 	<1.0 	44 	24 	86 	367 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.09030 	26-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 47 	 17 	2,8 	<1.0 	51 	32 	<1.0 	29 	18 	157 	376 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 

M2012.09174 	27-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 48 	 12 	7,8 	<1.0 	133 	115 	<1.0 	103 	122 	660 	433 	12,1 	<10 	<2.0 	18 	324 
M2012.09273 	28-3-2012 Omschrijving Verwe'rkingscluster 49 	 13 	4,5 	<1.0 	36 	66 	<1.0 	70 	38 	139 	487 	<5.0 	<10 	<2.0 	16 	72 
M2012.09404 	29-3-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 50 	 17 	7,3 	<1.0 	31 	58 	<1.0 	139 	30 	126 	457 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 

M2012.09726 	2-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 51 	 19 	5,2 	<1.0 	30 	48 	<1.0 	75 	26 	106 	370 	<5.0 	<10 	<2.0 	16 	24 
M2012.09844 	3-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 52 	 13 	6 	<1.0 	60 	72 	<1.0 	127 	33 	210 	400 	<5.0 	<10 	<2.0 	10 	34 
M2012.09958 	4-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 53 	 19 	5,4 	<1.0 	110 	90 	<1.0 	62 	31 	145 	385 	<5.0 	<10 	<2.0 	14 	<20 

M2012.10160 	6-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 54 	 12 	2,3 	<1.0 	42 	38 	<1.0 	45 	21 	61 	394 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 

M2012.10405 	10-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 16 - Italië 	 <2.0 	2,3 	<1.0 	11 	38 	<1.0 	12 	23 	219 	455 	28 	<10 	<2.0 	<10 	21 
M2012.10406 	10-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 17 - Italië 	 <2.0 	1,9 	1,2 	13 	33 	<1.0 	16 	49 	190 	590 	24 	<10 	<2.0 	<10 	77 

M2012.10407 	10-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 18 - Italië 	 7,9 	1,4 	<1.0 	<10 	34 	<1.0 	23 	66 	317 	2060 	21 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.10543 	11-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 55 	 21 	7,2 	<1.0 	200 	83 	<1.0 	78 	66 	494 	366 	<5.0 	<10 	2 	20 	<20 
M2012.10781 	13-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 56 	 16 	9 	<1.0 	40 	51 	<1.0 	45 	34 	156 	450 	<5.0 	<10 	<2.0 	11 	<20 
M2012.11120 	17-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 04 - lizerslib - UK 	 <2.0 	17 	<1.0 	519 	191 	<1.0 	437 	177 	496 	90 	17,6 	28 	<2.0 	16 	<20 
M2012.11221 	18-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 57 	 8,5 	11 	<1.0 	62 	112 	<1.0 	261 	40 	256 	500 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	33 
M2012.11325 	19-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 58 	 <2.0 	6 	<1.0 	42 	55 	<1.0 	62 	38 	173 	373 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	59 

M2012.11657 	23-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 59 	 14 	5,9 	<1.0 	35 	40 	<1.0 	43 	27 	111 	362 	<5.0 	<10 	<2.0 	11 	23 
M2012.11921 	25-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 60 	 13 	4,2 	<1.0 	49 	36 	<1.0 	76 	31 	109 	379 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	29 

M2012.12050 	26-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 61 	 19 	6 	<1.0 	24 	26 	<1.0 	32 	22 	76 	392 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.12162 	27-4-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 62 	 9,5 	3 	<1.0 	41 	24 	<1.0 	41 	28 	106 	389 	<5.0 	<10 	<2.0 	13 	20 
M2012.12412 	1-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 63 	 12 	4,2 	<1.0 	65 	19 	<1.0 	16 	20 	40 	381 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.12536 	2-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 64 	 17 	3,9 	<1.0 	45 	24 	<1.0 	34 	50 	118 	410 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.12537 	2-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 19 - Italië 	 <2.0 	1,6 	<1.0 	21 	47 	<1.0 	22 	28 	354 	510 	25 	<10 	<2.0 	<10 	34 
M2012.12538 	2-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 20 - Italië 	 <2.0 	1,1 	<1.0 	42 	62 	<1.0 	47 	20 	585 	545 	27 	<10 	<2.0 	15 	22 
M2012.12539 	2-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 21 - Italië 	 <2.0 	1,8 	<1.0 	17 	54 	<1.0 	17 	24 	286 	660 	25 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.12643 	3-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 65 	 4,2 	3,8 	<1.0 	53 	23 	<1.0 	35 	28 	92 	398 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	41 
M2012.12969 	7-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 66 	 11 	4,2 	<1.0 	26 	41 	<1.0 	26 	19 	122 	381 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.13114 	8-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 67 	 18 	3,8 	<1.0 	36 	39 	<1.0 	32 	30 	120 	371 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	32 
M201.13260 	9-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 68 	 8,3 	2,3 	<1.0 	98 	16 	<1.0 	16 	17 	59 	299 	<5.0 	<10 	<2.0 	41 	<20 
M2012.13353 	10-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 69 	 14 	7,1 	<1.0 	42 	44 	<1.0 	252 	21 	157 	367 	<5.0 	<10 	<2.0 	11 	<20 
M2012.13354 	10-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 08 - straalgrit 	 25 	5,2 	<1.0 	43 	55 	<1.0 	28 	134 	130 	380 	17 	<10 	<2.0 	22 	<20 
M2012.13355 	10-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 09 - straalgrit 	 26 	11 	1,5 	141 	383 	<1.0 	101 	200 	670 	740 	32 	11,6 	<2.0 	28 	101 
M2012.13448 	11-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 10 - straalgrit 	 29 	9,8 	<1.0 	549 	1860 	<1.0 	540 	233 	6410 	1410 	60 	32 	<2.0 	61 	485 
M2012.13642 	14-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 70 	 18 	2,7 	<1.0 	45 	40 	<1.0 	41 	21 	185 	382 	<5.0 	<10 	<2.0 	14 	<20 
M2012.13893 	16-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 71 	 7,2 	6,8 	<1.0 	87 	66 	<1.0 	113 	35 	146 	575 	<5.0 	<10 	<2.0 	13 	<20 
M2012.14030 	18-5-2012 Omschrijving Verwerkingcluster 72 	 11 	3,8 	1,5 	47 	38 	<1.0 	21 	17 	122 	326 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.14177 	21-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 22 - Italië 	 13 	1,6 	2,3 	15 	43 	<1.0 	15 	16 	197 	945 	23,8 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.14178 	21-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 23 - Italië 	 10 	2 	1 	<10 	47 	<1.0 	17 	15 	204 	730 	30 	<10 	<2.0 	<10 	25 
M2012.14179 	21-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 24 - Italië 	 8,6 	2,2 	<1.0 	18 	45 	<1.0 	16 	14 	205 	920 	29 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.14393 	23-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 73 	 16 	2,6 	<1.0 	32 	31 	<1.0 	38 	22 	234 	398 	<5.0 	<10 	<2.0 	12 	<20 
M2012.14921 	29-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 74 	 <2.0 	3,2 	<1.0 	19 	29 	<1.0 	42 	32 	101 	389 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.14922 	29-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 75 	 14 	3,2 	<1.0 	16 	25 	<1.0 	37 	19 	72 	390 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.15032 	30-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 05- B.3.7.8. 	 13 	13 	<1.0 	326 	398 	<1.0 	242 	168 	1190 	620 	28 	150 	2,5 	32 	165 
M2012.15162 	31-5-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 76 	 7,6 	7,6 	<1.0 	60 	63 	<1.0 	101 	36 	278 	465 	7,5 	<10 	<2.0 	<10 	22 
M2012.15691 	6-6.2012 Omschrijving Verwerkingscluster 77 	 9 	7,9 	<1.0 	74 	74 	<1.0 	108 	36 	184 	453 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	24 
M2012.16171 	11-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 25 - Italië 	 <2.0 	<1.0 	5 	<10 	42 	<1.0 	10 	<5 	224 	560 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 



M2012.16274 	12-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 26 - Italië 	 8 	2,4 	<1.0 	11 	46 	<1.0 	14 	20 	213 	640 	28 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.16275 	12-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 27 - Italië 	 7,3 	2,3 	<1.0 	12 	46 	<1.0 	15 	21 	219 	610 	25 	<10 	<2.0 	<10 	24 
M2012.16392 	13-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 78 	 16 	4,8 	<1.0 	33 	39 	<1.0 	50 	38 	126 	445 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	45 
M2012.16393 	13-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 79 	 9,3 	4,5 	<1.0 	47 	42 	<1.0 	67 	41 	168 	419 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	54 
M2012.16640 	15-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 05 - B.4.5. - ijzerslib Deferco 	8 	37 	<1.0 	14004 	690 	<1.0 	157 	5320 	496 	26 	77 	200 	<2.0 	42 	<20 
M2012.16937 	19-6-2012 Omschrijving Verwerkinscluster 80 	 15 	3,9 	<1.0 	40 	47 	<1.0 	29 	37 	70 	403 	<5.0 	<10 	<2.0 	14 	30 
M2012.17172 	21-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 81 	 18 	1,7 	2,2 	42 	14 	<1.0 	22 	28 	45 	421 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 
M2012.17173 	21-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 06- 6.4.5. - ijzerslib 	 36 	12 	<1.0 	648 	186 	<1.0 	<5.0 	253 	91 	134 	7,6 	<10 	<2.0 	52 	<20 
M2012.17298 	22-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 82 	 15 	8,7 	<1.0 	87 	74 	<1.0 	84 	51 	152 	403 	<5.0 	225 	<2.0 	11 	40 
M2012.17299 	22-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 07 - ijzerslib 	 30 	7,9 	<1.0 	721 	211 	<1.0 	<5.0 	295 	87 	129 	20,4 	20,4 	<2.0 	45 	<20 
M2012.17481 	25-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 83 	 12 	8,2 	<1.0 	111 	75 	<1.0 	109 	57 	175 	486 	9,2 	<10 	<2.0 	<10 	40 
M2012.17613 	26-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 84 	 17 	5,3 	<1.0 	64 	48 	<1.0 	86 	50 	173 	385 	<5.0 	<10 	<2.0 	11 	28 
M2012.17707 	27-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 85 	 14 	5,7 	<1.0 	73 	74 	<1.0 	75 	52 	160 	431 	12,6 	<10 	<2.0 	<10 	49 
M2012.17942 	29-6-2012 Omschrijving Verwerkingscluster 86 	 23 	8,9 	<1.0 	45 	39 	<1.0 	48 	32 	98 	376 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 

Opmering 
Daar waar achter het verwerkingscluster geen opmerking staat betreft het grond die is gereinigd tot klasse industrie die aan MVO is geleverd 
Daar waar achter het verwerkingscluster een opmerking geplaatst is betreft het andere categorien 
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M2016.00832 	11-1-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 07 	 <2.0 	7,1 	<1.0 	39 	132 	<1 	109 	50 	144 	321 	12 	<10 	<2.0 	11 	55 
M2016.00833 	11-1-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 08 	 <2.0 	9,8 	<1.0 	28 	164 	<1 	177 	57 	193 	292 	15 	<10 	<2.0 	11 	60 
M2016.02370 	25-1-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 19 	 <2.0 	6,2 	<1.0 	31 	116 	<1 	47 	38 	123 	413 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	31 
M2016.03278 	2-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 27 	 <2.0 	4,8 	<1.0 	55 	93 	<1 	64 	49 	95 	258 	12 	<10 	<2.0 	10 	51 
M2016.03279 	2-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 28 	 <2.0 	8,7 	<1.0 	64 	108 	<1 	58 	50 	128 	319 	14 	<10 	<2.0 	<10 	59 
M2016.03455 	3-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 29 	 <2.0 	6,1 	<1.0 	36 	80 	<1 	34 	42 	75 	267 	8,4 	<10 	<2.0 	<10 	47 
M2016.03456 	3-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 30 	 <2.0 	4 	<1.0 	35 	73 	<1 	20 	35 	51 	264 	6,9 	<10 	<2.0 	<10 	43 
M2016.03602 	4-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 26 	 <2.0 	6 	<1.0 	53 	88 	<1 	49 	41 	71 	264 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	45 
M2016.03603 	4-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 31 	 <2.0 	3,1 	<1.0 	56 	70 	<1 	29 	37 	95 	250 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	34 
M2016.03604 	4-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 32 	 2,2 	7,7 	<1.0 	47 	110 	<1 	50 	52 	128 	283 	10,7 	<10 	<2.0 	<10 	69 
M2016.03605 	4-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 33 	 <2.0 	5,6 	<1.0 	56 	96 	<1 	47 	45 	212 	319 	9,7 	<10 	<2.0 	<10 	54 
M2016.03606 	4-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster - lizerslib Engeland 01 	<2.0 	<1.0 	<1.0 	2994 	545 	3 	228 	2030 	530 	50 	185 	80 	<2.0 	19 	<20 
M2016.03712 	5-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 34 	 <2.0 	6,4 	<1.0 	52 	149 	<1 	91 	54 	250 	385 	7,8 	<10 	<2.0 	<10 	84 
M2016.03713 	5-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 35 	 <2.0 	6,1 	<1.0 	32 	100 	<1 	63 	57 	141 	268 	9,7 	<10 	<2.0 	<10 	74 
M2016.03969 	8-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 36 	 <2.0 	3,5 	<1.0 	25 	87 	<1 	22 	36 	63 	161 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	63 
M2016.03970 	8-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 37 	 <2.0 	2 	<1.0 	21 	78 	<1 	15 	42 	59 	146 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	37 
M2016.04156 	10-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 38 	 <2.0 	7,4 	<1.0 	60 	105 	<1 	139 	53 	194 	249 	12 	<10 	<2.0 	<10 	100 
M2016.04281 	11-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 39 	 <2.0 	8,1 	<1.0 	44 	105 	<1 	117 	53 	249 	560 	14,3 	<10 	<2.0 	11 	83 
M2016.04282 	11-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 40 	 <2.0 	5,7 	<1.0 	51 	89 	<1 	49 	47 	96 	251 	9,8 	<10 	<2.0 	<10 	80 

M2016.04420 	12-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 41 	 <2.0 	3,6 	<1.0 	33 	65 	<1 	58 	28 	45 	275 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	22 
M2016.04646 	15-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 42 	 <2.0 	3,6 	<1.0 	43 	75 	<1 	70 	37 	77 	300 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	41 
M2016.04753 	16-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 43 	 <2.0 	6,1 	<1.0 	35 	106 	<1 	93 	39 	92 	257 	5,2 	<10 	<2.0 	<10 	49 
M2016.04876 	17-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 44 	 <2.0 	5,2 	<1.0 	55 	146 	<1 	197 	49 	238 	288 	12,9 	<10 	<2.0 	40 	68 
M2016.05055 	19-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 46 	 <2.0 	3,4 	<1.0 	26 	78 	<1 	23 	36 	101 	286 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	35 

M2016.05286 	22-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 46 	 <2.0 	3,5 	<1.0 	45 	74 	<1 	32 	47 	82 	231 	10,4 	<10 	<2.0 	<10 	73 

M2016.05411 	23-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 48 	 <2.0 	5,2 	<1.0 	42 	86 	<1 	47 	35 	129 	284 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	26 
M2016.05412 	23-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 49 	 <2.0 	7,1 	<1.0 	25 	107 	<1 	105 	47 	166 	311 	6,7 	<10 	<2.0 	11 	41 
M2016.05592 	25-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingcluster 52 	 <2.0 	7,1 	<1.0 	25 	91 	<1 	82 	41• 	108 	540 	5,8 	<10 	<2.0 	<10 	59 

M2016.05872 	29-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 02 - IJ zerslib 	<2.0 	<1.0 	<1.0 	188 	361 	<1 	154 	213 	346 	<10 	42 	40 	<2.0 	<10 	<20 
M2016.05873 	29-2-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 01 - Straalgrit 	<2.0 	<1.0 	<1.0 	408 	1550 	3,1 	875 	230 	4160 	3610 	130 	24,4 	<2.0 	320 	406 
M2016.06100 	2-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 56 	 <2.0 	3,6 	<1.0 	33 	73 	<1 	25 	36 	81 	234 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	30 
M2016.06101 	2-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 57 	 2,7 	6,1 	<1.0 	42 	113 	<1 	121 	49 	182 	307 	5,3 	<10 	<2.0 	12 	66 
M2016.06529 	7-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 60 	 <2.0 	13 	<1.0 	43 	118 	<1 	80 	41 	217 	313 	7,2 	<10 	<2.0 	<10 	39 
M2016.06589 	8-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 61 	 <2.0 	3,6 	<1.0 	44 	91 	<1 	29 	40 	104 	237 	6,4 	<10 	<2.0 	<10 	37 
M2016.06590 	8-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 62 	 <2.0 	3,6 	<1.0 	31 	84 	<1 	26 	39 	88 	272 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	42 
M2016.06591 	8-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 02 - B.3.7.8 	 8,6 	30 	<1.0 	318 	960 	<1 	331 	249 	970 	1560 	<5.0 	52 	10,2 	49 	342 
M2016.06758 	9-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 63 	 <2.0 	5,1 	<1.0 	36 	90 	<1 	28 	38 	97 	276 	7,2 	<10 	<2.0 	<10 	41 
M2016.06759 	9-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 64 	 <2.0 	5,4 	<1.0 	54 	92 	<1 	67 	41 	107 	308 	6,4 	<10 	<2.0 	<10 	57 
M2016.06905 	10-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 65 	 <2.0 	8,1 	<1.0 	47 	109 	<1 	73 	44 	188 	272 	10,6 	<10 	<2.0 	<10 	43 
M2016.07337 	14-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 67 	 <2.0 	6,2 	<1.0 	45 	115 	<1 	57 	56 	135 	336 	9 	<10 	<2.0 	14 	55 
M2016.07617 	16-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 69 	 <2.0 	7,3 	<1.0 	38 	85 	<1 	73 	53 	131 	326 	9,5 	<10 	<2.0 	<10 	64 
M2016.07618 	16-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 70 	 <2.0 	3,4 	<1.0 	31 	88 	<1 	30 	38 	62 	396 	<5.0 	<10 	<2.0 	14 	31 
M2016.07799 	18-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 71 	 <2.0 	14 	<1.0 	31 	149 	<1 	150 	61 	186 	286 	12,5 	<10 	<2.0 	<10 	82 
M2016.07800 	18-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 72 	 <2.0 	6,1 	<1.0 	35 	93 	<1 	42 	43 	109 	258 	<5.0 	<10 	<2.0 	11 	56 
M2016.07801 	18-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 73 	 <2.0 	9,1 	<1.0 	55 	83 	<1 	47 	56 	154 	267 	10,8 	<10 	<2.0 	<10 	66 
M2016.07802 	18-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 74 	 <2.0 	6,9 	<1.0 	39 	126 	<1 	153 	60 	141 	324 	5,4 	<10 	<2.0 	12 	91 
M2016.08054 	21-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 75 	 <2.0 	8,6 	<1.0 	48 	116 	<1 	112 	51 	213 	268 	12,6 	<10 	<2.0 	11 	81 
M2016.08055 	21-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 76 	 <2.0 	4,3 	<1.0 	38 	93 	<1 	76 	39 	184 	249 	5,7 	<10 	<2.0 	<10 	29 
M2016.08691 	28-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 81 	 <2.0 	4 	<1.0 	60 	116 	<1 	46 	53 	136 	285 	18 	<10 	<2.0 	<10 	42 
M2016.08692 	28-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 03 - lizerslib 	<2.0 	<1.0 	<1.0 	181 	346 	<1 	161 	207 	200 	90 	26 	36 	<2.0 	<10 	<20 
M2016.08928 	30-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 83 	 <2.0 	8,4 	<1.0 	52 	97 	<1 	52 	51 	153 	363 	5,4 	<10 	<2.0 	<10 	65 
M2016.08929 	30-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 84 	 <2.0 	7,1 	<1.0 	86 	98 	<1 	41 	48 	102 	262 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	42 
M2016.09036 	31-3-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 85 	 <2.0 	10 	<1.0 	53 	104 	<1 	55 	55 	123 	241 	20,2 	16,7 	<2.0 	<10 	81 
M2016.09209 	1-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 86 	 <2.0 	5,8 	<1.0 	176 	156 	<1 	20 	65 	187 	200 	26 	26 	<2.0 	<10 	58 



M2016.09395 	4-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 87 
M2016.09538 	5-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 88 
M2016.09956 	8-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 92 
M2016.10240 	11-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 93 
M2016.10241 	11-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingcluster 8.3.7.B 
M2016.10387 	12-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 94 
M2016.10490 	13-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 95 
M2016.10491 	13-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 96 
M2016.10785 	15-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 98 
M2016.10786 	15-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 99 
M2016.11014 	18-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 100 
M2016.11015 	18-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 101 
M2016.11132 	19-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 102 
M2016.11133 	19-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 103 
M2016.11277 	20-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 104 
M2016.11487 	22-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 105 
M2016.11746 	25-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 106 
M2016.11747 	25-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 107 
M2016.11848 	26-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 108 
M2016.11849 	26-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingsciuster 109 
M2016.11850 	26-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 110 
M2016.11987 	28-4-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 111 
M2016.12329 	2-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 113 
M2016.12330 	2-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 114 
M2016.12559 	4-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 115 
M2016.12560 	4-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 116 
M2016.12921 	9-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 117 
M2016.13202 	11-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingsciuster 120 
M2016.13203 	11-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 121 
M2016.13314 	12-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 122 
M2016.13315 	12-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 123 
M2016.13839 	18-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 129 
M2016.13840 	18-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 130 
M2016.13954 	19-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 131 
M2016.13955 	19-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingcluster 132 
M2016.14590 	25-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 138 
M2016.14591 	25-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 139 
M2016.14592 	25-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 140 
M2016.14694 	26-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 04 - Straalgrit 
M2016.14695 	26-5-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 141 
M2016.15301 	1-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 147 
M2016.15302 	1-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 148 
M2016.15416 	2-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 149 
M2016.16251 	9-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 158 
M2016.16252 	9-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 159 
M2016.16668 	14-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingslcuster 164 
M2016.16669 	14-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 165 
M2016.16670 	14-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingsicuster 166 
M2016.16818 	15-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 167 
M2016.16819 	15-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 168 
M2016.17299 	20-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 173 
M2016.17300 	20-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 174 
M2016.17544 	22-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 177 
M2016.17545 	22-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingsciuster 178 
M2016.18040 	27-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 184 
M2016.18041 	27-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 185  

	

<2.0 	13 	<1.0 	37 	88 	<1 	58 	49 	105 	545 	8,9 	<10 	<2.0 	<10 	34 

	

<2.0 	4,3 	<1.0 	52 	131 	<1 	28 	74 	102 	185 	<5.0 	<10 	<2.0 	21 	36 

	

<2.0 	8,4 	<1.0 	46 	83 	<1 	31 	46 	107 	372 	11,8 	<10 	<2.0 	<10 	55 

	

<2.0 	4 	<1.0 	47 	101 	<1 	59 	48 	143 	330 	11,3 	<10 	<2.0 	<10 	50 

	

8,3 	25 	<1.0 	310 	960 	<1 	439 	225 	1270 	1670 	38 	83 	52 	61 	347 

	

<2.0 	4,9 	<1.0 	39 	93 	<1 	43 	65 	139 	317 	7,9 	<10 	<2.0 	11 	64 

	

<2.0 	<1.0 	<1.0 	25 	110 	<1 	57 	31 	57 	497 	<5.0 	<10 	<2.0 	19 	22 

	

<2.0 	5,1 	<1.0 	46 	139 	<1 	87 	48 	128 	291 	5,2 	<10 	<2.0 	<10 	56 

	

<2.0 	6,6 	<1.0 	44 	97 	<1 	76 	54 	179 	278 	12,5 	<10 	<2.0 	<10 	78 

	

4,4 	8,6 	<1.0 	58 	115 	<1 	111 	61 	299 	292 	14,6 	<10 	<2.0 	<10 	124 

	

4 	8,9 	<1.0 	53 	122 	<1 	119 	66 	288 	312 	19,2 	<10 	<2.0 	<10 	116 

	

<2.0 	6,4 	<1.0 	48 	94 	<1 	116 	57 	246 	272 	8,3 	<10 	<2.0 	<10 	56 

	

<2.0 	7 	<1.0 	59 	143 	<1 	94 	69 	197 	312 	15,7 	<10 	<2.0 . 	<10 	115 

	

7,3 	5,9 	<1.0 	41 	130 	<1 	127 	60 	275 	352 	12,3 	<10 	<2.0 	12 	80 

	

<2.0 	7,4 	<1.0 	48 	117 	<1 	85 	59 	189 	367 	13 	<10 	<2.0 	16 	61 

	

<2.0 	11 	<1.0 	53 	87 	<1 	40 	45 	168 	251 	13,1 	<10 	<2.0 	<10 	70 

	

<2.0 	12 	<1.0 	59 	115 	<1 	97 	55 	215 	321 	11,4 	<10 	<2.0 	10 	77 

	

<2.0 	7,1 	<1.0 	35 	108 	<1 	54 	44 	127 	247 	11,4 	<10 	<2.0 	<10 	59 

	

<2.0 	6,8 	<1.0 	30 	127 	<1 	79 	45 	181 	263 	8,5 	<10 	<2.0 	<10 	62 

	

<2.0 	4,7 	<1.0 	21 	96 	<1 	53 	33 	104 	280 	6,8 	<10 	<2.0 	<10. 	34 

	

<2.0 	5,2 	<1.0 	40 	139 	<1 	74 	45 	243 	309 	16,5 	<10 	<2.0 	14 	39 

	

<2.0 	4,1 	<1.0 	36 	185 	1,2 	99 	74 	313 	1640 	18 	<10 	<2.0 	12 	148 

	

<2.0 	10 	3,5 	126 	208 	<1 	161 	66 	480 	455 	11 	<10 	<2.0 	14 	80 

	

<2.0 	16 	<1.0 	55 	138 	<1 	118 	54 	421 	316 	12 	<10 	<2.0 	<10 	72 

	

<2.0 	4,2 	<1.0 	52 	86 	<1 	32 	36 	90 	229 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	34 

	

<2.0 	4,7 	<1.0 	33 	93 	<1 	36 	41 	72 	231 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	33 

	

<2.0 	7,9 	<1.0 	47 	127 	<1 	52 	68 	158 	332 	13,2 	<10 	<2.0 	13 	78 

	

<2.0 	4,8 	<1.0 	35 	83 	<1 	66 	36 	237 	240 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	33 

	

<2.0 	2,8 	<1.0 	43 	67 	<1 	15 	27 	68 	191 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	25 

	

<2.0 	4,3 	<1.0 	48 	134 	<1 	62 	43 	58 	260 	5,1 	<10 	<2.0 	<10 	45 

	

<2.0 	7,7 	<1.0 	47 	96 	<1 	43 	48 	118 	295 	11,9 	<10 	<2.0 	<10 	56 

	

<2.0 	4,5 	<1.0 	45 	131 	<1 	89 	49 	68 	302 	12,5 	<10 	<2.0 	<10 	76 

	

<2.0 	3,6 	<1.0 	49 	106 	<1 	44 	46 	160 	371 	8,2 	<10 	<2.0 	<10 	43 

	

<2.0 	4 	<1.0 	24 	70 	<1 	22 	32 	79 	252 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	28 

	

<2.0 	3,4 	<1.0 	27 	62 	<1 	9 	26 	38 	216 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	23 

	

<2.0 	3,9 	<1.0 	30 	82 	<1 	60 	41 	82 	287 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	44 

	

<2.0 	4,2 	<1.0 	40 	69 	<1 	36 	42 	70 	318 	9,3 	<10 	<2.0 	<10 	34 

	

<2.0 	3,7 	<1.0 	28 	74 	<1 	30 	38 	74 	266 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	45 

	

<2.0 	5,4 	<1.0 	208 	3260 	1,7 	294 	290 	3800 	1250 	14,4 	23,9 	<2.0 	57 	278 

	

<2.0 	4,5 	<1.0 	39 	87 	<1 	57 	42 	111 	264 	6,8 	<10 	<2.0 	<10 	44 

	

<2.0 	7,8 	<1.0 	27 	134 	<1, 	127 	54 	161 	343 	8,2 	<10 	<2.0 	<10 	62 

	

<2.0 	5,9 	<1.0 	42 	74 	<1 	26 	38 	71 	209 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	65 

	

<2.0 	5,5 	<1.0 	29 	113 	<1 	88 	45 	114 	310 	11,1 	<10 	<2.0 	<10 	53 

	

<2.0 	3,7 	<1.0 	44 	63 	<1 	43 	42 	76 	221 	8,4 	<10 	<2.0 	<10 	22 

	

<2.0 	4,7 	<1.0 	28 	68 	<1 	60 	54 	112 	665 	12,3 	<10 	<2.0 	<10 	41 

	

<2.0 	3,9 	<1.0 	50 	85 	<1 	87 	49 	86 	295 	8,7 	<10 	<2.0 	<10 	46 

	

<2.0 	5,6 	<1.0 	<1 	86 	<1 	93 	40 	128 	7660 	<5.0 	<10 	<2.0 	12 	59 

	

<2.0 	3,3 	<1.0 	43 	75 	<1 	24 	32 	53 	231 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	30 

	

<2.0 	5,1 	<1.0 	<1 	101 	<1 	90 	41 	169 	8340 	8,6 	<10 	<2.0 	<10 	32 

	

<2.0 	2,8 	<1.0 	17 	71 	<1 	18 	29 	52 	262 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<2.0 	7,3 	<1.0 	40 	110 	<1 	97 	52 	155 	281 	18 	<10 	<2.0 	<10 	62 

	

<2.0 	4,6 	<1.0 	33 	102 	<1 	35 	38 	63 	272 	5 	<10 	<2.0 	<10 	43 

	

<2.0 	6,1 	<1.0 	25 	91 	<1 	57 	43 	81 	350 	7 	<10 	<2.0 	<10 	34 

	

<2.0 	9,9 	<1.0 	53 	168 	<1 	74 	65 	122 	291 	14 	<10 	<2.0 	13 	46 

	

<2.0 	6,4 	<1.0 	130 	120 	1,1 	87 	95 	300 	1490 	9 	<10 	<2.0 	<10 	42 

	

<2.0 	1,3 	<1.0 	20 	83 	<1 	36 	41 	33 	215 	<5.0 	<10 	<2.0 	21 	21 



M2016.18303 
	

29-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 188 
	 <2.0 	3,7 	<1.0 	6 	141 	<1 	48 	43 	138 	2750 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	126 

M2016.18304 
	

29-6-2016 Omschrijving 	Verwerkingscluster 189 	 <2.0 	3,1 	<1.0 	26 	76 	<1 	24 	33 	83 	257 	<5.0 	<10 	<2.0 	<10 	38 

Opmerking 
Daar waar achter het verwerkingscluster geen opmerking staat betreft het grond die is gereinigd tot klasse industrie die aan MVO is geleverd 
Daar waar achter het verwerkingscluster een opmerking geplaatst is betreft het andere categorien 
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M2012.18107 
M2012.18108 
M2012.18109 
M2012.18110 
M2012.18294 
M2012.18541 
M2012.18843 
M2012.18844 
M2012.18845 
M2012.19080 
M2012.19377 
M2012.19378 
M2012.19604 
M2012.19965 
M2012.19966 
M2012.19967 
M2012.20078 
M2012.20080 
M2012.20339 
M2012.20340 
M2012.20530 
M2012.20531 
M2012.20532 
M2012.20807 
M2012.20808 
M2012.21141 
M2012.21336 
M2012.21529 
M2012.21710 
M2012.21711 
M2012.21712 
M2012.21947 
M2012.22062 
M2012.22336 
M2012.22533 
M2012.22534 
M2012.22964 
M2012.23057 
M2012.23206 
M2012.23657 
M2012.23749 
M2012.23750 
M2012.23751 
M2012.23904 
M2012.24020 
M2012.24123 
M2012.24451 
M2012.24699 

2-7-2012 Omschrijving 
2-7-2012 Omschrijving 
2-7-2012 Omschrijving 
2-7-2012 Omschrijving 
4-7-2012 Omschrijving 
6-7-2012 Omschrijving 

10-7-2012 Omschrijving 
10-7-2012 Omschrijving 
10-7-2012 Omschrijving 
12-7-2012 Omschrijving 
16-7-2012 Omschrijving 
16-7-2012 Omschrijving 
18-7-2012 Omschrijving 
23-7-2012 Omschrijving 
23-7-2012 Omschrijving 
23-7-2012 Omschrijving 
24-7-2012 Omschrijving 
24-7-2012 Omschrijving 
27-7-2012 Omschrijving 
27-7-2012 Omschrijving 
30-7-2012 Omschrijving 
30-7-2012 Omschrijving 
30-7-2012 Omschrijving 
1-8-2012 Omschrijving 
1-8-2012 Omschrijving 
6-8-2012 Omschrijving 
8-8-2012 Omschrijving 

10-8-2012 Omschrijving 
13-8-2012 Omschrijving 
13-8-2012 Omschrijving 
13-8-2012 Omschrijving 
15-8-2012 Omschrijving 
16-8-2012 Omschrijving 
20-8-2012 Omschrijving 
22-8-2012 Omschrijving 
22-8-2012 Omschrijving 
27-8-2012 Omschrijving 
28-8-2012 Omschrijving 
29-8-2012 Omschrijving 
3-9-2012 Omschrijving 
4-9-2012 Omschrijving 
4-9-2012 Omschrijving 
4-9-2012 Omschrijving 
5-9-2012 Omschrijving 
6-9-2012 Omschrijving 
7-9-2012 Omschrijving 

11-9-2012 Omschrijving 
13-9-2012 Omschrijving  

Verwerkingscluster 87 
Verwerkingscluster 28 - Italië 
Verwerkingscluster 29 - Italië 
Verwerkingscluster 30 - Italië 
Verwerkingscluster 88 
Verwerkingscluster 89 
Verwerkingscluster 90 
Verwerkingscluster 31 - Italië 
Verwerkingscluster 32 - Italië 
Verwerkingscluster 91 
Verwerkingscluster 92 
Verwerkingscluster 93 
Verwerkingscluster 94 
Verwerkingscluster 33 - Italië 
Verwerkingscluster 34 - Italië 
Verwerkingscluster 35 - Italië 
Verwerkingscluster 95 
Verwerkingscluster 95 
Verwerkingscluster 96 
Verwerkingsclluster 97 
Verwerkingscluster 36 - Italië 
Verwerkingscluster 37 - Italië 
Verwerkingscluster 38 - Italië 
Verwerkingscluster 11 - straalgrit 
Verwerkingscluster 12 - straalgrit 
Verwerkingscluster 13 - straalgrit 
Verwerkingscluster 98 
Verwerkingscluster 99 
Verwerkingscluster 100 
Verwerkingscluster 39 - Italië 
Verwerkingscluster 40 - Italië 
Verwerkingscluster 101 
Verwerkingscluster 102 
Verwerkingscluster 103 
Verwerkingscluster 104 
Verwerkingslcuster 105 
Verwerkingscluster 106 
Verwerkingscluster 107 
Verwerkingscluster 108 
Verwerkingscluster 110 
Verwerkingscluster 41 - Italië 
Verwerkingscluster 42 - Italië 
Verwerkingscluster 111 
Verwerkingscluster 112 
Verwerkingscluster 113 
Verwerkingscluster 114 
Verwerkingscluster 115 
Verwerkingscluster 116 

Antimoon 
mg/kgds 

12 
8,8 

8 
11 

9 
9,9 
13 
9,9 
16 
14 
16 
9,7 
9,3 
15 
13 
17 
9,6 
9,6 
11 
12 
14 
17 
17 
44 
66 
70 
9,2 
21 
16 
6,3 
5,8 
19 
20 
21 
18 
21 
20 
22 
19 
14 
9,2 
10 
13 
16 
17 
19 
17 
18  

Arseen 
mg/kgds 

5,2 
1,9 
1,8 
1,9 
4,9 
6,2 
5,3 
1,9 
3,1 
3,2 
5,9 
4,1 
2,7 
1,9 

2 
2,2 
2,8 
2,8 
3,6 
3,5 
2,8 
2,3 
3,4 

<1.0 
9,2 
11 
3,1 
2,2 
1,8 
2,8 
2,2 
3,9 
3,9 
1,8 
2,3 
3,1 
2,7 
2,7 
1,1 
1,3 
2,9 
2,7 

<1.0 
1,9 
1,8 

<1.0 
2,7 
3,1 



M2012.24830 
M2012.25180 
M2012.25296 
M2012.25297 
M2012.25298 
M2012.25299 
M2012.25682 
M2012.25683 
M2012.25886 
M2012.26007 
M2012.26175 
M2012.26526 
M2012.27264 
M2012.27966 
M 2012.27967 
M 2012.28076 
M 2012.28574 
M2012.28882 
M2012.28883 
M2012.29386 
M2012.29387 
M2012.29518 
M2012.29519 
M2012.29644 
M2012.29645 
M2012.29646 
M2012.30046 
M2012.30161 
M2012.30297 
M2012.30396 
M2012.30631 
M2012.30632 
M2012.30633 
M2012.30775 
M2012.30776 
M2012.30899 
M2012.30900 
M2012.31040 
M2012.31178 
M2012.31406 
M2012.31513 
M2012.31768 
M2012.31881 
M2012.32096 
M2012.32218 
M2012.32343 
M2012.32453 
M2012.32538 
M2012.32805 
M2012.32918 

14-9-2012 
18-9-2012 
19-9-2012 
19-9-2012 
19-9-2012 
19-9-2012 
24-9-2012 
24-9-2012 
26-9-2012 
27-9-2012 
28-9-2012 
2-10-2012 
9-10-2012 

17-10-2012 
17-10-2012 
18-10-2012 
23-10-2012 
25-10-2012 
25-10-2012 
30-10-2012 
30-10-2012 
31-10-2012 
31-10-2012 
1-11-2012 
1-11-2012 
1-11-2012 
6-11-2012 
7-11-2012 
8-11-2012 
9-11-2012 

12-11-2012 
12-11-2012 
12-11-2012 
13-11-2012 
13-11-2012 
14-11-2012 
14-11-2012 
15-11-2012 
16-11-2012 
19-11-2012 
20-11-2012 
22-11-2012 
23-11-2012 
26-11-2012 
27-11-2012 
28-11-2012 
29-11-2012 
30-11-2012 
3-12-2012 
4-12-2012  

Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving  

Verwerkingscluster 117 
Verwerkingscluster 118 
Verwerkingscluster 119 
Verwerkingscluster 43 - Italië 
Verwerkingscluster 44 - Italië 
Verwerkingscluster 45 - Italië 
Verwerkingscluster 120 
Verwerkingscluster 46 - Italië 
Verwerkingscluster 47 - Italië 
Verwerkingscluster 121 
Verwerkingscluster 122 
Verwerkingscluster 6 - B.3.7.B 
Verwerkingscluster 123 
Verwerkingscluster 48 - Italië 
Verwerkingscluster 49 - Italië 
Verwerkingscluster 124 
Verwerkingscluster 125 
Verwerkingscluster 50 - Italië 
Verwerkingscluster 126 
Verwerkingscluster 127 
Verwerkingscluster 128 
Verwerkingscluster 08 - ijzerslib 
Verwerkingscluster 129 
Verwerkingscluster 130 
Verwerkingscluster 09 - ijzerslib 
Verwerkingscluster 10 - ijzerslib 
Verwerkingscluster 131 
Verwerkingscluster 132 
Verwerkingscluster 133 
Verwerkingscluster 134 
Verwerkingscluster 135 
Verwerkinscluster 51 - Italië 
Verwerkinscluster 52 - Italië 
Verwerkingscluster 07 - B.3.7.B. 
Verwerkinscluster 136 
Verwerkingscluster 14 - straalgrit 
Verwerkinscluster 137 
Verwerkingscluster 138 
Verwerkingscluster 08 - B.3.7.B. 
Verwerkingscluster 139 
Verwerkingscluster 140 
Verwerkingscluster 141 
Verwerkingscluster 142 
Verwerkingscluster 143 
Verwerkingscluster 144 
Verwerkingscluster 145 
Verwerkingscluster 146 
Verwerkingscluster 147 
Verwerkinscluster 148 
Verwerkingscluster 53 - Italië  

	

26 	5,2 

	

3,9 	4,5 

	

20 	6,2 

	

8,8 	2,2 

	

5,6 	2,3 

	

6,5 	2,4 

	

14 	4,1 

	

6,1 	2 

	

9,5 	3,2 

	

18 	2,7 

	

18 	1,9 

	

20 	8,8 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	7 

	

<2.0 	160 

	

<2.0 	9 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	6 

	

<2.0 	7 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	7 

	

<2.0 	10 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	13 

	

<2.0 	9 

	

73 	165 

	

<2.0 	7 

	

<2.0 	7 

	

<2.0 	13 

	

<2.0 	17 

	

<2.0 	19 

	

<2.0 	8 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	13 

	

<2.0 	12 

	

<2.0 	6,9 

	

<2.0 	7,4 

	

<2.0 	12 

	

<2.0 	7,2 

	

<2.0 	2,6 



M2012.32919 
M2012.32920 
M2012.33069 
M2012.33242 
M2012.33243 
M2012.33449 
M2012.33553 
M2012.33554 
M2012.33623 
M2012.33624 
M2012.33740 
M2012.33857 
M2012.34071 
M2012.34306 
M2012.34754 
M2012.34755 
M2012.34756 
M2012.34910 
M2012.34911 
M2012.34912 
M2012.35004 
M2012.35005 
M2012.35257 

4-12-2012 
4-12-2012 
5-12-2012 
7-12-2012 
7-12-2012 

10-12-2012 
11-12-2012 
11-12-2012 
12-12-2012 
12-12-2012 
13-12-2012 
14-12-2012 
17-12-2012 
19-12-2012 
24-12-2012 
24-12-2012 
24-12-2012 
27-12-2012 
27-12-2012 
27-12-2012 
28-12-2012 
28-12-2012 
31-12-2012  

Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving 
Omschrijving  

Verwerkingscluster 54 - Italië 
Verwerkinscluster 55 - Italië 
Verwerkingscluster 149 
Verwerkinscluster 15 - straalgrit 
Verwerkinscluster 150 
Verwerkinscluster 16 - staalgrit 
Verwerkingscluster 11 - ijzerslib 
Verwerkingscluster 151 
Verwerkingscluster 152 
Verwerkingscluster 12 - ijzerslib 
Verwerkingscluster 153 
Verwerkingscluster 154 
Verwerkingscluster 155 
Verwerkingscluster 156 
Verwerkingscluster 157 
Verwerkingscluster 158 
Verwerkingscluster 159 
Verwerkingscluster 56 - Italië 
Verwerkingscluster 57 - Italië 
Verwerkingscluster 58 - Italië 
Verwerkingscluster 160 
Verwerkingscluster 161 
Verwerkingscluster 162  

	

<2.0 	1,5 

	

<2.0 	1,8 

	

<2.0 	4,2 

	

4,1 	8,5 

	

<2.0 	3,7 

	

13 	9,4 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	2,8 

	

<2.0 	<1.0 

	

<2.0 	1,9 

	

<2.0 	1,8 

	

<2.0 	4 

	

<2.0 	2,6 

	

<2.0 	4,4 

	

<2.0 	12 

	

<2.0 	4,1 

	

<2.0 	1,4 

	

<2.0 	1,8 

	

<2.0 	1,4 

	

<2.0 	1,5 

	

<2.0 	7,1 

	

<2.0 	6,1 

Opmerking 
Daar waar achter het verwerkingscluster geen opmerking staat betreft het gr 
Daar waar achter het verwerkingscluster een opmerking geplaatst is betreft I- 



	

Cadmium Chroom 	Koper 	Kwik Lood Nikkel 	Zink Barium Cobalt 
mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds 

	

1,5 	28 	35 	<1.0 	73 	33 	74 	393 	<5.0 

	

<1.0 	15 	48 	<1.0 	12 	21 	168 	650 	19,4 

	

<1.0 	13 	45 	<1.0 	13 	21 	163 	700 	24 

	

1,2 	12 	45 	<1.0 	13 	21 	166 	895 	20,3 

	

<1.0 	26 	34 	<1.0 	62 	28 	93 	365 	<5.0 

	

<1.0 	52 	48 	<1.0 	135 	36 	110 	575 	<5.0 

	

1,4 	35 	67 	<1.0 	55 	38 	130 	388 	<5.0 

	

<1.0 	11 	43 	<1.0 	12 	25 	208 	585 	14,8 

	

<1.0 	13 	48 	<1.0 	13 	17 	202 	478 	19,4 

	

<1.0 	45 	13 	<1.0 	20 	23 	42 	306 	<5.0 

	

1,4 	48 	27 	<1.0 	26 	31 	67 	384 	<5.0 

	

<1.0 	39 	23 	<1.0 	23 	29 	49 	378 	<5.0 

	

<1.0 	25 	18 	<1.0 	18 	23 	45 	386 	<5.0 

	

<1.0 	10 	50 	<1.0 	14 	17 	179 	520 	43 

	

<1.0 	18 	45 	<1.0 	13 	18 	171 	530 	38 

	

<1.0 	14 	49 	<1.0 	16 	18 	178 	460 	43 

	

<1.0 	32 	14 	<1.0 	25 	20 	51 	363 	<5.0 

	

<1.0 	32 	14 	<1.0 	25 	20 	51 	363 	<5.0 

	

<1.0 	45 	25 	<1.0 	39 	27 	71 	357 	<5.0 

	

<1.0 	28 	25 	<1.0 	36 	54 	67 	383 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	47 	<1.0 	22 	18 	291 	1330 	26 

	

<1.0 	<10 	45 	<1.0 	24 	18 	304 	1230 	22 

	

<1.0 	<10 	54 	<1.0 	24 	20 	346 	1110 	17 

	

4,8 	207 	525 	<1.0 	1360 	159 	2820 	1390 	57 

	

7,2 	188 	630 	<1.0 	975 	187 	2090 	1150 	63 

	

5,3 	283 	493 	1,4 	820 	200 	1530 	1060 	49 

	

<1.0 	19 	18 	<1.0 	35 	17 	95 	368 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	29 	<1.0 	27 	12 	48 	320 	<5.0 

	

<1.0 	11 	20 	<1.0 	44 	16 	90 	391 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	39 	<1.0 	25 	17 	475 	1600 	17 

	

<1.0 	<10 	36 	<1.0 	27 	18 	451 	1730 	11 

	

<1.0 	<10 	20 	<1.0 	33 	16 	87 	430 	<5.0 

	

<1.0 	12 	103 	<1.0 	43 	23 	134 	368 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	39 	<1.0 	63 	19 	98 	555 	<5.0 

	

1,3 	23 	19 	<1.0 	27 	14 	67 	350 	<5.0 

	

<1.0 	11 	34 	<1.0 	42 	18 	86 	368 	<5.0 

	

1,6 	20 	32 	<1.0 	59 	23 	116 	355 	<5.0 

	

<1.0 	19 	20 	<1.0 	30 	17 	86 	376 	<5.0 

	

1,2 	10 	21 	<1.0 	63 	13 	44 	412 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	10 	<1.0 	23 	15 	38 	266 	<5.0 

	

<1.0 	169 	50 	<1.0 	24 	19 	367 	1140 	18 

	

<1.0 	361 	57 	<1.0 	30 	23 	505 	1170 	21 

	

<1.0 	<10 	20 	<1.0 	111 	22 	115 	375 	<5.0 

	

<1.0 	13 	11 	<1.0 	37 	15 	58 	360 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	10 	<1.0 	25 	14 	54 	377 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	17 	<1.0 	36 	15 	83 	400 	<5.0 

	

<1.0 	23 	29 	<1.0 	40 	21 	138 	427 	<5.0 

	

<1.0 	11 	24 	<1.0 	33 	17 	91 	369 	<5.0 



	

<1.0 	16 	37 	<1.0 	68 	22 	168 	473 	<5.0 

	

<1.0 	21 	31 	<1.0 	36 	18 	120 	347 	<5.0 

	

<1.0 	11 	35 	<1.0 	32 	16 	106 	409 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	52 	<1.0 	23 	18 	240 	1370 	19 

	

<1.0 	24 	52 	<1.0 	21 	19 	229 	1200 	18 

	

1,5 	<10 	48 	<1.0 	21 	18 	225 	1490 	24 

	

<1.0 	13 	18 	<1.0 	23 	14 	59 	376 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	47 	<1.0 	17 	18 	221 	1020 	16 

	

<1.0 	<10 	57 	<1.0 	19 	25 	299 	1070 	21,5 

	

<1.0 	15 	27 	<1.0 	26 	19 	236 	379 	<5.0 

	

<1.0 	18 	11 	<1.0 	19 	13 	58 	386 	<5.0 

	

<1.0 	107 	575 	<1.0 	455 	100 	775 	825 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	34 	<1.0 	16 	<5 	153 	325 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	63 	<1.0 	14 	<5 	396 	730 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	75 	<1.0 	16 	<5 	444 	935 	<5.0 

	

7 	<10 	38 	<1.0 	8 	<5 	51 	445 	<5.0 

	

9 	<10 	17 	<1.0 	22 	<5 	90 	280 	<5.0 

	

7 	<10 	55 	<1.0 	7 	<5 	394 	920 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	26 	<1.0 	15 	<5 	94 	171 	<5.0 

	

9 	<10 	<5 	<1.0 	<5.0 	<5 	36 	575 	<5.0 

	

<1.0 	46 	<5 	<1.0 	<5.0 	<5 	148 	486 	<5.0 

	

<1.0 	442 	<5 	<1.0 	<5.0 	21 	316 	<10 	<5.0 

	

<1.0 	32 	13 	<1.0 	42 	<5 	264 	270 	<5.0 

	

<1.0 	60 	32 	<1.0 	39 	15 	144 	218 	<5.0 

	

<1.0 	165 	730 	<1.0 	<5.0 	59 	<5 	<10 	310 

	

<1.0 	110 	925 	<1.0 	<5.0 	<5 	<5 	<10 	405 

	

<1.0 	44 	<5 	<1.0 	7 	<5 	94 	231 	<5.0 

	

<1.0 	38 	31 	<1.0 	76 	<5 	150 	695 	<5.0 

	

7 	23 	71 	<1.0 	52 	7 	182 	322 	<5.0 

	

<1.0 	36 	32 	<1.0 	56 	25 	278 	520 	<5.0 

	

<1.0 	52 	47 	<1.0 	57 	40 	390 	342 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	86 	<1.0 	18 	<5 	405 	660 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	79 	<1.0 	<5.0 	<5 	409 	690 	<5.0 

	

18 	33 	215 	<1.0 	147 	<5 	318 	510 	<5.0 

	

<1.0 	97 	60 	<1.0 	33 	51 	347 	890 	<5.0 

	

12 	396 	336 	<1.0 	4120 	13 	9150 	2760 	<5.0 

	

<1.0 	10 	40 	<1.0 	35 	<5 	257 	429 	<5.0 

	

<1.0 	28 	17 	<1.0 	16 	<5 	241 	610 	<5.0 

	

16 	577 	505 	<1.0 	615 	441 	1230 	3420 	<5.0 

	

<1.0 	<10 	<5 	<1.0 	75 	<5 	72 	483 	<5.0 

	

<1.0 	42 	50 	<1.0 	56 	23 	160 	319 	<5.0 

	

<1.0 	46 	54 	<1.0 	60 	<5 	137 	473 	<5.0 

	

<1.0 	78 	46 	1,1 	92 	43 	134 	231 	<5.0 

	

<1.0 	82 	178 	1,1 	109 	83 	233 	238 	<5.0 

	

<1.0 	129 	144 	1,7 	119 	181 	340 	261 	28 

	

<1.0 	28 	72 	<1.0 	32 	43 	165 	200 	<5.0 

	

<1.0 	29 	87 	<1.0 	74 	42 	168 	213 	<5.0 

	

<1.0 	81 	111 	<1.0 	87 	159 	335 	242 	6,4 

	

<1.0 	32 	51 	<1.0 	41 	39 	82 	195 	<5.0 

	

<1.0 	17 	49 	<1.0 	9 	21 	152 	175 	16,3 



	

<1.0 	17 	46 	<1.0 	10 	21 	153 	258 	12,1 

	

<1.0 	16 	53 	<1.0 	13 	21 	223 	223 	16,5 

	

<1.0 	36 	47 	<1.0 	43 	44 	159 	210 	<5.0 

	

<1.0 	128 	2260 	2,9 	207 	196 	1030 	1170 	65 

	

<1.0 	52 	29 	<1.0 	18 	28 	68 	197 	<5.0 

	

<1.0 	162 	885 	2,9 	181 	221 	770 	1350 	82 

	

<1.0 	1330 	291 	<1.0 	114 	755 	955 	<10 	160 

	

<1.0 	15 	29 	<1.0 	30 	19 	50 	253 	<5.0 

	

<1.0 	17 	15 	<1.0 	15 	19 	59 	211 	<5.0 

	

<1.0 	2107 	317 	<1.0 	13 	1080 	34 	<10 	19,8 

	

<1.0 	30 	45 	<1.0 	48 	25 	73 	294 	<5.0 

	

<1.0 	28 	39 	<1.0 	32 	29 	202 	172 	<5.0 

	

<1.0 	24 	52 	<1.0 	44 	28 	89 	154 	<5.0 

	

<1.0 	39 	20 	<1.0 	28 	20 	87 	211 	<5.0 

	

<1.0 	26 	63 	<1.0 	92 	39 	125 	287 	<5.0 

	

<1.0 	139 	79 	<1.0 	183 	48 	131 	287 	<5.0 

	

<1.0 	23 	64 	<1.0 	92 	41 	89 	218 	<5.0 

	

<1.0 	26 	58 	<1.0 	18 	28 	278 	384 	24 

	

<1.0 	18 	53 	<1.0 	16 	23 	201 	420 	24 

	

<1.0 	18 	52 	<1.0 	15 	24 	200 	451 	28 

	

<1.0 	21 	46 	<1.0 	101 	34 	104 	189 	<5.0 

	

<1.0 	27 	37 	<1.0 	48 	30 	111 	201 	<5.0 

	

<1.0 	54 	58 	<1.0 	56 	44 	224 	365 	<5.0 

ond die is gereinigd tot klasse industrie die aan MVO is geleverd 
iet andere categorien 



	

Molybdeen 	Seleen 	Tin 	Vanadium 
mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds 

	

<10 	<2.0 	11 	22 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	39 

	

<10 	<2.0 	15 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	21 

	

<10 	<2.0 	<10 	25 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	21 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	15 	22 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

12,6 	<2.0 	52 	640 

	

14,5 	<2.0 	73 	1060 

	

18,8 	<2.0 	78 	1140 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	18 	<20 

	

<10 	<2.0 	13 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	12 	<20 

	

<10 	<2.0 	19 	<20 

	

<10 	<2.0 	82 	<20 

	

<10 	<2.0 	13 	<20 

	

<10 	<2.0 	14 	<20 

	

<10 	<2.0 	15 	<20 

	

<10 	<2.0 	16 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	38 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	11 	<20 

	

<10 	<2.0 	14 	<20 

	

<10 	<2.0 	12 	<20 

	

<10 	<2.0 	18 	<20 



	

<10 	<2.0 	20 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	14 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	16 	<20 

	

<10 	82 	125 	65 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

12 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

13 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

270 	<2.0 	150 	<20 

	

235 	<2.0 	79 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	64 	72 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

17 	<2.0 	<10 	476 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

61 	70 	130 	104 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	70 

	

<10 	<2.0 	<10 	<20 

	

<10 	<2.0 	<10 	47 

	

<10 	<2.0 	<10 	75 

	

<10 	<2.0 	16 	59 

	

<10 	<2.0 	<10 	67 

	

<10 	<2.0 	<10 	69 

	

10,3 	<2.0 	<10 	42 

	

<10 	<2.0 	<10 	82 

	

<10 	<2.0 	<10 	44 



<10 	<2.0 	<10 	45 
<10 	<2.0 	<10 	53 
<10 	<2.0 	<10 	48 
18,3 	<2.0 	86 	384 
<10 	<2.0 	<10 	33 
18,2 	<2.0 	140 	396 
135 	<2.0 	<10 	<20 
<10 	<2.0 	<10 	23 
<10 	<2.0 	<10 	26 
295 	<2.0 	<10 	32 
<10 	<2.0 	<10 	30 
<10 	<2.0 	<10 	27 
<10 	<2.0 	<10 	46 
<10 	<2.0 	<10 	48 
<10 	<2.0 	<10 	49 
<10 	<2.0 	95 	75 
<10 	<2.0 	<10 	63 
<10 	<2.0 	<10 	43 
<10 	<2.0 	<10 	50 
<10 	<2.0 	<10 	30 
<10 	<2.0 	<10 	39 
<10 	<2.0 	<10 	58 
<10 	<2.0 	<10 	73 
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GR-052 

Datum grondbewijs: 13-03 

Handtekening 

573 

Grondbewijs BRL Grond 9335-2 
	

Volgnummer: GMA/GB/17.003 

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

Voor toepassingen onder oppervlaktewateren; 
Dkwaliteitsklasse A voldoet aan de maximale waarde voor toepassing in zoet oppervlaktewater; 
G kwaliteitsklasse B voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater; 
0voldoet aan de maximale waarden voor toepassing in zout oppervlaktewater. 

Voor de toepassing in een grootschalige bodemtoepassing: 
i5Z grond die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing. 

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

Do partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten:  
E pakket A 
	

Dpakket Cl 	'T:pakket C2 	Dpakket C3 	I Duitloging 
Aanvullende parameter: anionen (chloride, bromide, fluoride, sulfaat) middels uitloging 

Het betreft een:. 
Ei Enkelvoudige partij 	  

Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
DGesplitste partij 	  
Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
D Samengevoegde partij 
Datum levering: 01/02/2017 OP 28/02/2017 
Plaats van levering: Zie toepassingslocatie 
Partijkenmerk: MVO TGG/TGAG 01_28/02/17 
Civiele kwaliteit: Partij is geschikt voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoping 
Partijomvang: 12.333.60 ton 

Gegevens afnemer 
Naam: Martens en Van Oord BV 
Adres: Damweg 50 
PC + Woonplaats: 4905 BS Oosterhout  

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

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

Wenken voor de afnemer faa^•vinken indien van toepassing] 

Dit grondbewijs is geldg tot maximaal 3 .aar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 :aar bewaard te blijven. 

:t Deze partij grond is zowel raiieuhygien,sch als dvitedinitcht gekwalificeerd. 

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

Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in do bodem onder oPPeo,daMewater; 

Vraag inden gewenst nadere specificaties over de part j Eij  de certificaathouder op. Be sis VIdig of u een eigen onderzoek op de partij mit uitvoeren en Iaat dit de 
certficaatbouder veten. 

Aanwijzingen voor het werken met thermisch gereinigde grond zie pag 2 van dit grondbewijs (kenmerk GMA/G8/17.003). 



Anionen Emissie — 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

1,1 
1,1 

nvt 
nvt 

Productomschriivinq: 
Thermisch gereinigde grond /asfaltgranulaat bestaat uit een mengsel van zand en grind. Het heeft een typerende 
zwarte kleur. 

Toepassingsmogeliikheden van thermisch gereinigde grond:  
Kwaliteit: 

Voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie; 
Voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassing (GBT); 
GBT kan niet voor : ophoging landbodem, verspreiding en opslag 
Civieltechnisch geschikt voor toepassing als zand in aanvulling of ophoging 

Melden: Alvorens de thermisch gereinigde grond mag worden toegepast dient u dit altijd 5 werkdagen 
voorafgaande te melden via https://www,meldountbodemkwaliteit.nl. Hier vind u uitgebreide informatie met 
betrekking tot de verplichte meld procedure. 

Aanwijzingen voor het werken met thermisch gereinigde grond:  
Thermisch gereinigde grond dient zo spoedig mogelijk bij aankomst op de toepassingslocatie te worden 
verwerkt en verdicht. De verdichting en hydraulische eigenschappen zal de doorlatendheid van water 
sterk beperken; 
Materiaal afdekken indien niet direct verwerkbaar op de toepassingslocatie ivm mogelijk stofvorming en 
kans op afstroming. 
Vermijd direct contact met grond- en oppervlaktewater; 
Voorkom zoveel mogelijk stofvorming, zo nodig bevochtigen; 
Stof niet inademen; 
Aanraking met de ogen en huid vermijden. Hierbij geldt de gangbare GWW-praktijk (niet eten, drinken of 
roken tijdens gebruik); 
Handen wassen na afloop van het werk of bij pauzes 

Milieuhygienische kwaliteit thermisch gereinigde grond*: 
Maximale 
waarde 
bodemklasse 
Industrie ** 

Maximale waarde 
grootschalige 
toepassingen** 

Gemiddelde 
gehalte thermisch 
gereinigde grond 

Parameter 

Emissie 
toetswaarde 

Lutum (gew%ds) 
Organische stof 
(gew%ds)  
pH (CaCl2) nvt nvt 10.8 

Anorganische 
parameters  
Barium (mgikgds) 
Cadmium (mg/kgds) 
Cobalt (mg/kgds) 
Koper (mgikgds) 
Kwik (mg/kgds) 
Lood (mg/kgds) 
Molybdeen (mg/kgds) 
Nikkel (mg/kgds) 
Zink (mg/kgds) 

Organische parameters 
PAK (mg/kgds) 
PCB (mg/kgds) 
Minerale olie (mg/kgds) 

Bromide (mgikgds) 
Chloride (mg/kgds) 
Fluoride (mg/kgds) 
Sulfaat 

nvt 
nvt nvt 

*) Productie november 2016 Um januari 2017 
—) conform bijlage B behorende bij hoofdstuk 4 van de regeling bodemkwaliteit 
***) betreft middels kolomproef berekende emissie 

Deze pagina behoort bij grondbewijs met het kenmerk GMA/GB/17.003. 

nvt 
4,3 
190 
190 
4,8 
530 
190 
100 
720 

nvt 
4,3 
130 
113 
4,8 
308 
105 
100 
430 

190 
0,8 
21 
40 
0,32 
93 
3,1 
49 
230 

40 
0,5 
500 

nvt 
nvt 
nvt 

<0,55 
< 0,025 
< 100 

93 
400 
10 
6250 

nvt 
nvt 
nvt 

ATM 
Part Part of Shanks Group 

Type 	: Formulier 
Naam 	: Grondbewijs BRL 9335 
Nummer : EF 3.6 
Pagina : 2 van 2 

Versienr. 	: 2.2 
Uitgifte 	: maart 2017 

Making more from waste
} 

 



Aan-/afvoeren per afvalstroomnummer 	 13/03/2017-09:56   
Afiralstroomnummer: MV01313-0-AFVMVO gereinigde grond 

Datum van: 01/02/17 

Datum t/m: 28/02/17 

Categorie vooracceptatie: 

Totaalgewicht vooracceptatte: 500,000,000 kg 

Afzender: Afvalstoffen 'Terminal Moerdijk. BV MOERDIJK 

Ontdoener: Afvalstof len Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Locatie van herkomst: ArvalNonen Terminal Moerdijk.  BV MOERDIJK 

Verwerker: Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf BV OOSTERHOUT NB.  

Aivalstroomnummer 
	

Vlg 
	

Datum 
	

Tijd in 
	

Tijd uit 
	

Kenteken 	 Transporteur 	 j 	Esdelnummer 
	

Analysenummer 
	

Categorie 
	

Status 
	

Gewicht 
	

Afieveradres 
MV088.0-AVVMVO 	 373 	06/02/17 	6:00 	12:00 DIVERSE 	Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NO 	 0844481276 	 B.A.3.7.A. 	VA90 	1.447.100 Oostelijke Randweg 5. 4782PZ, MOERDIJK 

MV01113.0-AFVMVO 	 374 	01/02/17 	0:01 	22:00 DIVERSE 	Martens en Van Oord Transport BVOOSTERHOUT NB 	 A844481373 	 B.A.3.7.A. 	VA90 	2.185.350 Oostelijke Randweg 5, 47821,2, MOERDIJK 

MVOBB•0.AFVMVO 	 376 	10/02/17 	5:00 	12W0 DIVERSE 	Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 	 A844481275 	 B.A.3.7.A. 	VA90 	6.120.250 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

MV088.0-APVMVO 	 377 	20/02/17 	6:00 	12:00 DIVERSE 	Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 	 A844481274 	 0.0.3.7.0. 	VA90 	2.580.900 Oostelijke Randweg 5, 478212, MOERDUK 

12.333.600 
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01 t/m 05-02-2017 Week 5 2.185,350 

06 t/m 12-02-2017 Week 6 1.447,100 

13 t/m 19-02-2017 Week 7 6.120,250 

20 t/m 26-02-2017 Week 8 2.580,900 

27 t/m 28-02-2017 Week 9 0,000 

12.333,600 Totaal maand Februari 

Al verrekend tonnage : 

NOG TE VERREKENEN. 

Dagvak ATM 2017 Februari 

Projekt 

gewicht controle 

Aantal Gewicht via 
Bestemming vrachten 	MVO 

2-feb-17 gewicht controle 

3-feb-17 gewicht controle 504,15 MvO 15 

4-feb-17 gewicht controle 1.681,20 MvO 52 

5-feb-17 gewicht controle 

6-feb-17 gewicht controle 576,70 MvO 18 

7-feb-17 gewicht controle 

8-feb-17 gewicht controle 

9-feb-17 gewicht controle 

10-feb-17 gewicht controle 

11-feb-17 gewicht controle 870,40 MvO 27 

12-feb-17 gewicht controle • 
gewicht controle 13-feb-17 21 695,65 MvO 

14-feb-17 gewicht controle 300,75 MvO 9 

15-feb-17 gewicht controle 

16-feb-17 gewicht controle 868,00 MvO 27 

17-feb-17 gewicht controle 1.917,65 MvO 44 

18-feb-17 gewicht controle 2.838,20 MvO 87 

19-feb-17 gewicht controle 

20-feb-17 gewicht controle 

21-feb-17 gewicht controle 

22-feb-17 gewicht controle 

23-feb-17 gewicht controle 

24-feb-17 gewicht controle 111,30 MvO 3 

25-feb-17 gewicht controle 2.469,60 MvO 74 

26-feb-17 gewicht controle 

27-feb-17 gewicht controle 

28-feb-17 gewicht controle 

Datum 

1-feb-17 

Totaal maand FEBRUARI 
	

377 
	

12.333,60 



Maandag 04 April 2016 14:55 

RE: Betr: RE: Betr: RE: Betr: RE: Betr: RE Contrat FR 2015 092 005 

Dit bericht is beantwoord. 

Datum: 
Onderwerp: 

Historie: 

574 

@sita.fr> 
@atmnnoerdijk.nl> 

@atmmoerdijk.nl>, 
@atmmoerdijk.nl>, 

@atmmoerdijk.nl> 

Van: 
Aan: 
Cc: 

4-4-2016 https://mail.notes.na.collabserv.com/data3/20506588/21976182.nsf/(%241nbox)/57126F43EF872AE64187971CC717FB6D/?OpenDocument&Form=h...  

The right period is of 16/11/2015 until 15/11/2016. 

The location is: 

Old gaz plant of engie 

155 boulevard Charles de gaulle — 92230 GENNEVELLIERS 

I authorize ATM to answer the questions from ILT. 

Let me know if you need more information. 

Best regards 

https://mail.notes.na.collabserv.com/data3/20506588/21976182.nsf/(%241nbox)/57126F43EF872AE64187971CC717FB6D/?OpenDocument&Form=h_Print... 1/9 
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De: 	 @atmmoerdijk.nli 
Envoyé : fundi 4 avril 2016 11:29 
A: 
Cc : 
Objet : Betr: RE: Betr: RE: Betr: RE: Betr: RE Contrat FR 2015 092 005 

Good morning 

In the complete file of the FR 2015 092007 are some mistakes. 
If you look at the notification document box 6 you see the period of 16/11/2015 until 
15/11/2015. Please telt me what the right period is! 

Can you also translate the location of origin from french to english? 

Please authorize ATM to answer the questions from ILT. 

Met vriendelijke groet, Kind regards, Salutations sincères, 

ATM 
Port 04 Slanks WOW) 

Discbimec Op al onze transacties zin onze aloemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze 
aansprakelijkheid is opgenomen. 
Algemene voorwaarden van wederpartien wijzen wij nadrukkelijk af. 

https://marinotes.na.collabserv.comIdata3/205065813/21976182nsf/(%241nbox)/57126F43EF872AE64187971CC717FB6D/?OpenDocument&Form=h  Print_ 2/9 
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Conslder the environment Please donlprintthis e-mall unies& you really need to. 

	111111~IIIIIIMM(&sita.fr>  schreef: 	 

Aan: 
Van: 	

Oatmmoerdhk.nl> 
sita.fr> 

Datum: - - 	• 
Cc: 	 Oatmmoerdiik.nl>, 

tmmoer 	n >, 
m oerdi-k.nl> 

On• erwerp: RE: Betr: RE: Betr: RE: Betr: RE Contrat FR 2015 092 005 

The whole dossier, which 1 sended to the french authorities is attached. 

The good number is 2015 092 007. 

Best regards, 

De : 	 patmmoerdijk.n11  
Envoyé : vendredi 1 avril 2016 16:22 
A: 
Cc: 
Objet : Betr: RE: Betr: RE: Betr: RE Contrat FR 2015 092 005 

https://mail.notes.na.collabserv.com/deta3/20506588/21976182.nsf/(%241nbox)/57126F43EF872AE64187971CC717F136MOperilkarnent8Form=h  Print._ 3/9 
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Email please! 

ATM 

Disclaimer. Op al onze transacties zijn onze aloemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze 
aansprakelijkheid is opgenomen_ 
Algemene voorwaarden van wederpartijen wijzen wij nadrukkeijk af. 

Consider the environment Please don't print this e-mail unless you ready need to. 

@sita.fr> schreef: 

Aan: 	 Catmmoerdhk.nl> 
Van: 	 @sita.fr> 
Datum: - - 	• 
Cc: 	 ii

ii
iiiin.nl>, 

atmmoer i .n >, 
Oatmmoerdiik.nl> 

On erwerp: E: Betr: RE: Betr: RE Contrat FR 2015 092 005 

By email or by post ? 

https://mail_notesna_collabsenrcongdata3/20506588/21976162nsf/(%24inbox)/57126F43EF872AE64187971CC717FB6D/?OpenDocument&Form=h Print_ 4/9 
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De : 	 atmmoerdijk.nij 
Envoyé : vendredi 1 avril 2016 16:14 
À: 
Cc: 
Objet : Betr: RE: Betr: RE Contrat FR 2015 092 005 

Is it possible you send me the whole dossier, which you sended to the french 
authorities? 

Met vriendelijke groet, Kind regards, Salutations sincères, 

ATM 
POrt of 	k% Grove' 

Disclaimer. Op al onze transacties zijn onze eloemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze 
aansprakeljkheid is opgenomen. 
Algemene voorwaarden van wederpartijen wijzen wij nadrukkely af. 

Conslder the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to. 

https1/mail.notes.na.collabserv.comata3/20506568121976162.nsf/(%241nbox)/57126F43EF872AE64187971CC717F1360/?OpenDocument&Form=h Print... 5/9 
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)sita.fr> schreef: 

Aan: 	 atmmoerdrk.ni> 
Van: 	 Osita.fr> 
Datum: - -2 1 6: 1 
Cc: 	 atmmoerdijk.ni>, 

eatmmoer .n  >, 
Oatmmoerdijk,ni> 

•n erwerp: 	• Betr: RE Contrat FR 2015 092 005 

Bonjour®, 

The soils come from an old gaz plant. 

1 have the analysis of the soit (file attached). 

1 don't have this documents in dutch. Is It a problem ? 

You can cal! me if you need more information. 

Bets regards 

ItIrs://mailnot6s.nacollabsentcomate3/20506568/21976182rts«%24inbox)/57126F43EF872AE64187971CC717FB6D/?OpenDocurnent&Form=h Print__ 619 
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De 	 Patmmoerdijk.nll 
Envoy : vendredi 1 avril 2016 15:33 

Cc: 
Objet Betr: RE Contrat FR 2015 092 005 

Bonjour 

Je l'ia recu des demandes des Pays-Bas. 

Quel terme avez-vous soumis? 
Vous pouvez envoyer ces documents? 

- déchets d'origine 

- composition 

Ces documents qu'ils veulent en néerlandias. 

Merci d'avance. 

Met vriendelijke groet, Kind regards, Salutations sincères, 

ATM 

Disclaimer. Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze 
aansprakelMeid is opgenomen. 
Algemene voorwaarden van wederpartijen wijzen wj nadrukkel0( 

Consider the environment. Please don't print Wis e-mail unless you really need to. 

mathilde.borreill@sita.fr  schreef: 

Aan: 	 @atmmoerdiik.nl> 
Van: 	 @sita. r  
Datum: - - 	:10 
Cc: ' 	 @atmmoerdiik.nl>, 

atmmoer•ij .nl>, "Michel Housmans 
@atmmoerdiik.nl> 

On• erwerp: RE Contrat FR 2015 092 005 

Bonjour 

https://mail.notes.na.collabserv.com/data3/20506588/21976182.nsf/(%24Intox)/57126F43EF872AE64187971CC717FB6DPOpenDocument&Form=h  Print... 7/9 
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Je viens de m'apercevoir qu'il y a une erreur dans Ie numéro de notification dans Ie contrat. 
Le numéro est 2015 09 2007. 
Est ce que je peux quand méme soumettre mon TFS ? 

gegigem —21/09/2015 17:19:36—"Isabelle Willems" 
tmmoerdiik.ni> 

Objet 	Contrat FR 2015 092 005 

Ips://mejl.notes.na.collebserv.com/data3/20506588/21976182.nsf/(%241nbox)/57126F43EF872AE64187971CC717FB6D/?OpenDocttnent&Fam=h  Print 	8/9 
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Ci-joint vous trouvez le contrat. 

A bientót 

ATM 
Poft of Mankt Oroup 

Disclaimer: Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze 
aansprakeljkheid is opgenomen. 
Algemene voorwaarden van wederpartijen wijzen wj nadrukkelijk af. 

Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to.(See attached file: 
Contract FR 2015092005 (1).pdf) 

[bijlage "Contract FR 2015092005 (1).pdf" verwijderd door 	 /ATM/WMN] 

[bijlage "terre du confinement.pdf" verwijderd door 	 /ATM/WMN] 

[bijlage "Contrat FR 2015 092 007 .pdf" verwijderd door 	 /ATM/WMN] 

https://mail.notes.na.collabserv.com/data3/20506588/21976182.nsf/(%24Inbox)/57126F43EF872AE64187971CC717FB6D/?OpenDocument&Form=h_Print... 9/9 



ATM 
Port of Shanks Group 

Type 	: Formulier 
Naam : Grondbewijs BRL 9335 
Nummer • EF 3.6 
Pagina : 1 van 2 

Versienr. 	: 2,1 
Uitgifte 	• november 2016 

Making more trom waste 

578 

Grondbewijs BRL Grond 9335-2 
	

Volgnummer: GMA/GB/17.001 

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

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

Voor toepassingen onder oppervlaktewateren; 
G kwaliteitsklasse A voldoet aan de maximale waarde voor toepassing in zoet oppervlaktewater; 
D kwaliteitsklasse 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 gebiedsspecifek beleid is vastgesteld: 
Dgrond die voldoet aan de maximale waarden van gebiedsspecifiek toetsingskader: 

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten:  
]pakket A 	pakket Cl 	pakket O2 	1 Opakket C3 	Ouitloging 

Aanvullende parameter anionen (chloride, bromide, fluoride, sulfaat) middels uitloging 

Het betreft een:. 
EEnkelvoudige partij 	  

Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
DGesplitste partij 	  
Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
OSamengevoegde partij 
Datum levering: 01/01/2017 t/m 31/01/2017 
Plaats van levering: Zie toepassingslocatie 
Partijkenmerk: MVO TGGITGAG 01_31101/17 
Civiele kwaliteit: Partij is geschikt voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoping 
Partijomvang: 47.991,276 ton 

Gegevens afnemer 
Naam: Martens en Van Oord BV 
Adres: Damweg 50 
PC + Woonplaats: 4905 BS Oosterhout  

Gegevens certificaathouder 
Naam 	: Afvalstoffen Terminal Moerdijk 
Adres 	: Vlosweg 12 
PC 4- Woonplaats : 4782 PW MOERDIJK 

Datum grondbewijs: 06-03 

Handtekening 	 

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

Wenken voor de afnemer laanvinken Inden van toeoassinQ 

Dit grondbewijs is geldig tot maximaal 3 laar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard le blijven. 

3 Deze partij grond is zowel rrdieuhygkrtisch als chleitechnisch gekwalificeerd. 

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

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

Vraag «tien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaatriouder op. Deels tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit de 
certificaathouder weten. 

Aanwijzingen voor het werken met thermisch gereinigde grond zie pag 2 van dit grondbewijs (kenmerk GMA/G13/17.001). 



ATM 
Part of Shanks Group 

Type 	: Formulier 
Naam : Grondbewijs BRL 9335 
Nummer EF 3.6 
Pagina : 2 van 2 

Versienr. 	: 2.1 
Uitgifte 	: november 2016 

Making more from waste 

*) Productie november 2016 t/m januari 2017 
**) conform bijlage B behorende bij hoofdstuk 4 van de regeling bodemkwaliteit 
***) betreft middels kolomproef berekende emissie 

Deze pagina behoort bij grondbewijs met het kenmerk GMA/GB/17.001. 

Anionen Emissie*** 

1,1 
1,1 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

Maximale 
waarde 
bodemklasse 
Industrie 

Maximale waarde 
grootschalige 
toepassingen ** 

Gemiddelde 
gehalte thermisch 
gereinigde grond 

Parameter 

Emissie 
toetswaarde 

Lutum (gew%ds) 
Organische stof 
(gew%ds)  
pH (CaCl2) 

Anorganische 
parameters  
Barium (mg/kgds) 
Cadmium (mg/kgds) 
Cobalt (mg/kgds) 
Koper (mg/kgds) 
Kwik (mg/kgds) 
Lood (mg/kgds) 
Molybdeen (mg/kgds) 
Nikkel (mg/kgds) 
Zink (mg/kgds) 

190 
4,8 
530 
190 
100 
720 

113 
4,8 
308 
105 
100 
430 

40 
0,32 
93 
3,1 
49 
230 

Organische parameters  
PAK (mg/kgds) 
PCB (mg/kgds) 
Minerale olie (mg/kgds) 

nvt 
nvt 

190 
0,8 
21 

nvt 
4,3 
130 

nvt 
4,3 
190 

10,8 nvt nvt 

nvt 
nvt 
nvt 

40 
0,5 
500 

< 0,55 
< 0,025 
< 100 

nvt 
nvt 

93 
400 
10 
6250 

Bromide (mg/kgds) 
Chloride (mg/kgds) 
Fluoride (mg/kgds) 
Sulfaat 

Productomschriiving: 
Thermisch gereinigde grond /asfaltgranulaat bestaat uit een mengsel van zand en grind. Het heeft een typerende 
zwarte kleur. 

Toepassingsmogelijkheden van thermisch gereinigde grond:  
Kwaliteit: 

Voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie; 
Voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassing (GBT); 
GBT kan niet voor : ophoging landbodem, verspreiding en opslag 
Civieltechnisch geschikt voor toepassing als zand in aanvulling of ophoging 

Melden: Alvorens de thermisch gereinigde grond mag worden toegepast dient u dit altijd 5 werkdagen 
voorafgaande te melden via httos://www.meldountbodemkwalitelt.nl. Hier vind u uitgebreide informatie met 
betrekking tot de verplichte meld procedure. 

Aanwijzingen voor het werken met thermisch gereinigde grond:  
- 	Thermisch gereinigde grond dient zo spoedig mogelijk bij aankomst op de toepassingslocatie te worden 

verwerkt en verdicht. De verdichting en hydraulische eigenschappen zal de doorlatendheid van water 
sterk beperken; 
Materiaal afdekken indien niet direct verwerkbaar op de toepassingslocatie ivm mogelijk stofvorming en 
kans op afstroming. 
Vermijd direct contact met grond- en oppervlaktewater; 
Voorkom zoveel mogelijk stofvorming, zo nodig bevochtigen; 
Stof niet inademen; 
Aanraking met de ogen en huid vermijden. Hierbij geldt de gangbare GWW-praktijk (niet eten, drinken of 
roken tijdens gebruik); 
Handen wassen na afloop van het werk of bij pauzes 

Milieuhygienische kwaliteit thermisch gereinigde grondt: 



MV08B-0•AFVMVO 

MVOBB-0•AFVMVO 

MVOEIGO-AFVMVO 

SAVOBBD-AFVMVO 

22:00 DIVERSE 

22:00 DIVERSE 

13:40 DIVERSE 

12:00 DIVERSE 

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 

Martens en. Van. Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT N8 

A1144481280 

A644481279 

AB44481278 

AB44481277 

21.829.440 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

12.390.343 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDOK 

10.006.874 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

3.764.619 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

370 	.02/01/17 
	

0:01 

371 
	

09/01/17 
	

0:01 

372 
	

16/01/17 
	

6:00 

371 
	

23/01/17 
	

6:00 

6.4.3.7A. 	VA90 

6.4.3.7.4. 	VA90 

13.4.3.7.A. 	VA90 

B.4.3.7.4. 	VA90 

Aan-/afvoeren per afvalstroomnummer 	 02/03/2017 -  10:48 
Afvalstroomnummer. MVOBB.0-AFVMVO gereinigde grond 

Datum van: 01/01/17 

Datum t/m: 31/01/17 

Categorie vooracceptatie: B.4.3.7.4.. 

Totaalgewicht vooracceptatie: 500.000.000  kg 

Afzender: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Ontdoener: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

locatie van herkomst: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Verwerker: Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf BV OOSTERHOUT N8 

Ahralstroomnumrner 
	

Vlg 	Datum: 
	

Tijd in 
	

Tijd uit 
	

Kenteken 
	

Transporteur 
	

Briefnummer 
	

Analysenummer 
	

Categorie 
	

Status 
	

Gewicht 
	

Afleveradres 

47.991.276 

Pagina 1 van 1 



Dagvak ATM 2017 Januari 
Datum 	Projekt 	Aantal wachten Gewicht via MVO Bestemming 

MvO 810,590 gewicht controle 30 Uit dagvak ATM 
Al verrekend tonnage : 

2-jan-17 
MvO 2.753,600 gewicht controle 87 2-jan-17 

02 t/m 08-01-2017 MvO Week 1 21.829,440 3.272,650 102 gewicht controle 3-jan-17 
09 t/m 15-01-2017 12.390,343 MvO Week 2 3.638,550 4-jan-17 gewicht controle 110 
16 t/m 22-01-2017 MvO Week 3 10.006,874 gewicht controle 124 4.029,550 5-jan-17 
23 t/m 31-01-2017 MvO Week 4 3.764,619 NOG TE VERREKENEN 131 4.253,950 gewicht controle 6-jan-17 

MvO 94 3.070,550 7-jan-17 gewicht controle 
MvO 1.290,694 40 9-jan-17 gewicht controle 
MvO Totaal maand januari 47.991,276 gewicht controle 129 4.204,650 10-jan-17 
MvO 1.200,537 gewicht controle 37 11-jan-17 
MvO 1.551,800 12-jan-17 gewicht controle 48 
MvO 1.499,262 gewicht controle 13-jan-17 46 

MvO 81 2.643,400 14-jan-17 gewicht controle 
MvO 26 853,477 16-jan-17 gewicht controle 
MvO gewicht controle 59 1.903,793 17-jan-17 
MvO 1.272,444 18-jan-17 gewicht controle 39 

MvO 1.423,500 19-jan-17 gewicht controle 44 
MvO gewicht controle 8 278,610 20-jan-17 
MvO 21-jan-17 gewicht controle 84 2.881,800 
MvO 22-jan-17 gewicht controle 40 1.393,250 
MvO gewicht controle 23-jan-17 56 1.825,496 

24-jan-17 gewicht controle uit depot in schip -436,050 
MvO -562,520 Nog te crediteren ! 25-jan-17 gewicht controle 12 419,593 

26-jan-17 gewicht controle 0 uit depot in schip -126,470 
MvO 27-jan-17 gewicht controle 10 329,280 
MvO 28-jan-17 gewicht controle 34 1.190,250 

29-jan-17 gewicht controle 0 
30-jan-17 gewicht controle 0 
31-jan-17 gewicht controle 0 

47.991,276 Totaal Maand JANUARI 	1471 
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Con f 
ConlederazirJne Svi•tzer a 
(...- Infederaziun f,vi?.ra  

Federal Department of the vironment, 
Transport, Elfargy and Comlnunica flens DE I- 

Federal Office for the Environment FOEN 
Wast=e Management, elfemIcals and Blotechnology Division 

gjj•9t)03 Bern. FOE1,4 SCJ 

Agentschap NL 
NL Milieu en Leefomgeving 
Uitvoering Afvalbeheer EVOA 
Postbus 93144 
2509 AC DEN HAAG 
The Netherlands 

Reference. 1253-5424 
Your reference: 
Contact personffill 
Bern, 21 June 

GrenzOberschreitender Verkehr mit AbMilen, Notifikation CH0008311 
Transfrontier shipment of waste, natificatIon n° CH0008311 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Deer Sir or Madam, 

Gemass Basier Obereinkommen liber die Kontrolle der grenzt1berschreitenden Verbringung 
gefahrlicher Abfalle und ihrer Entsorgung sowie in Obereinstimmung mit der Verordnung (EG) 
1013/2006 Ober die Verbringung von Abfalien erhalten Sie beiliegend die Notifizierung Nr. CH0008311 
zur Bearbeitung. 
in accordance with the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and their Disposal as well as with the Regulation (EC)n° 101312006 on shipments of waste, 
we enclose the notIfication n° CH0008311 for your approval, 

Aus unserer Sicht sind die Unterlagen vollstándig eingereicht worden. 
We consider that the notification bas been properly carded out. 

Da die Schweiz nicht Mitglied der EG ist, kann es vorkommen, dass das BAFU Gesuche weiterleitet, 
die aus Sicht der Schweizerischen Gesetzgebung volistandig sind, aus Sicht des EG-lmportstaates 
jedoch nicht ganz den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 entsprechen. Dies betriffi 
zum einep die Bewilligung fOr Transporteure, welche die EG-Lander verlangen, und zum anderen die 
Sicherheitsleistung. Die Schweiz kennt keine Bewilligung fiir Transporteure von Abfallen und beurtelft 
demnach auch keine. Bez0glich Sicherheitsleistung gibt es keine Differenz zum Ablauf zwischen zwei 
EG-Staaten, wenn die zustandige BehOrde des importstaates akzeptiert, dass die finanzielle Garantie 
zu unseren Gunsten ausgesteilt wird. 
Since Switzerland is not member of the EC, it is possible that the FOEN may pass on application.s that 
are complete as far as Swiss legislation is concemed but which do not entirely fulfil the reguirements 
of the Council regulatief) (EC) n° 1013/2006. This difficUlty normally relates either to the transport 
permits that are requfred by the EC countries or to the financial guarantee provided. Switzerland does 

1111.11  OEN, Waste Management, Chemicals and Blotechnology [Mision, 
003 ;e 

http,//www.hafu admin.ch 

511,`2')C3.031 
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not have a permit procedure for carriers of waste and therefore does nol assess such petinits. As to 
the financial guarantee, if the competent autherity of destination aocepts that it is issued in our faveur, 
then the procedure is equivalent to the one between (wo EC countries. 

Es ist eine Sicherheitsleistung von CHF 208'000.-- zu unseren Gunsten vorhanden. Wir erachten den 
Betrag als ausreichend. 
A financial guarantee CHF 208'000 bas been isstred in our faveur. We consider this a ount sufficient. 

Die BehOrden allfallig betroffener Transitstaaten Naben eine Kopie der Notifizierung erhalten. 
if applicable, a copy of the notification bas been sent to the competent authority of transit. 

Wir bitten Sie, elftallige spezifische Nachforderungen gemass Verodnung (EG) Nr. 1013/2006 Art. 8 
direkt beim Gesuchsteller einzuholen, 
1f you consider that additional information and documentation is required, we kindly ask you to request 
it directly from the notifier in accordance with Article 8 of the Council Regulation (EC) n° 1013/2006. 

Freundliche GrOsse 
Yours faithfuly 

Federal Office for the Environment FOEN 
Federal Office for the Environment FOEN 
Sektion Abfallverwertung und -behandlung 
Waste Recovery and Treatment Section 

Enclosure: Notification n' CH-0008311 

Copy to: 
- Amt fur Umwelt und Energie (AUE), Postfach, Hochbergerstrasse 158, CH-4019 Basel 

BREI Willy BUrge, oio Zwischelager der Rhenus Alpine AG Westquaistr. 38, CH-4057 Basel 
- Anlaufstelle Basier Obereinkommen, Umweltbundesamt, (Frau Leineweber), Postfach 14 06, 

D-06813 Dessau 
- ATM Entsorgung Deutschland GmbH, Ka!denkirchener Strasse 25, D-41063 Meinchengladbach 
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@bafu.admin.ch> 
@atmmoerdijk.nl> 

Van: 	EVOA < EVOA@ILent. nl  > 
Aan: 
	

1111111111~@bafu.admin.ch'" 
cc: 	 @atmmoerdijk.nr" 

Datum: 	Woensdag, Augustus 28, 2013 11:01 
Onderwerp: CH0009305 Ontvangstbevestiging / Acknowledgement of receipt 

Historie: 	Dit bericht is doorgestuurd. 

Geachte mevrouw, heer, 

Dear Madam, Sir, 

Volgens artikel 8, lid 2 van Verordening (EG) 1013/2006 is de kennisgeving correct en 
volledig. Daarom ontvangt u hierbij de ontvangstbevestiging. 

According to article 8 (2) of Regulation (EC) 1013/2006 this notification is complete. Attached 
you find the acknowledgement of receipt. 

Deze e-mail is geen toestemming voor de kennisgever om afval te vervoeren. U ontvangt de 
beschikking uitsluitend per email. 

This email is no consent for the notifier to ship waste. This decision is solely sent by e-mail. 

Voor meer informatie kunt u Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling EVOA bereiken 
via telefoonnummer 088 489 0000 of door deze e-mail te beantwoorden of bezoek onze 
website op www.ilent.nl/evoa.  

For further information you can contact the Human Environment and Transport Inspectorate 
by telephone at +31 88 489 0000 or by replying to this e-mail or visit our website 
http://www.ilent.nl/english/international  shipment of wastefindex.aspx. 

Hoogachtend, 

Yours faithfully, 

Deze e-mail is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 

This e-mail is automatically generated and therefore not signed. 

28-8-2013 
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Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
Directie Handhavingsbeleid 

Nieuwe Uitleg 1 1 251413P1 Den Haag 
Postbus 16191 1 2500 EZ 1 Den Haag 

T + 31 88 489 0000 
F +31 70 456 20 98 

evoa@ilent.nl   
www.ilent.nl/evoa  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel jk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. lf you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, 
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

Bijlagen: 

CH0009305 Ontvangstbevestiging.pdf 

28-8-2013 
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brh.ch' 
was e.competentauthority@buwal,admin.ch' 
CH0008311 Ontvangstbevestiging / Acknowledgement of receipt 
CH0008311.pdf 
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Will Br e 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Cc: 
Betreft 
Antagen: 

Geachte mevrouw, heer, 
Dear Madam, Sir, 

Volgens artikel 8, lid 2 van Verordening (EG) 1013/2006 Is de kennisgeving correct en volledig. 
Daarom ontvangt u hierbij de ontvangstbevestiging. 
According to article 8 (2) of Regulation (EC) 1013/2006 this notification Is complete. Attached you find 
the acknowledgement of receipt. 

Deze e-mail is geen toestemming voor de kennisgever om afval te vervoeren. U ontvangt de 
beschikking uitsluitend per email. 
This email Is no consent for the notifier to ship waste. This decision is solely sent by e-mail. 

Voor meer informatie kunt u Agentschap NL, afdeling EVOA bereiken via telefoonnummer 088 602 
5696 of door deze e-mail te beantwoorden. 
For further information you can contact NL. Agency, Waste Management Department by telephone at 
+31 88 602 5696 or by replying to this e-mail. 

Hoogachtend, 
Yours faithfully, 

Deze e-mail is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 
This e-mail is automatically generated and therefore not signed. 

NL Agency 
NL Environment, Waste Management Department 
Prinses Beatrixlaan 2 t 2595 ALI The Hague 
P.O. Box 93144 I 2509 AC 1 The Hague 
The Netherlands 
T +31 88 602 5696 
F +31 88 602 9023 
evoarffiagentschapnl,n1  
wani_ogentschuinkni/tfs 

Disclaimer Agentschap NL 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Bij bezoek aan locaties van de rijksoverheid is identificatie verplicht, 

Agentschap NL disclaimer: http://www,agentschapnl.nlidisclaimer. 
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Fan 
atmmoerdijk.n1  

Kon 
Tot: 
E•Mail 

Z2 JUN 2012 
Notifizieruuffister-mular-íiir-krenztiberschreitentio 'Verbringun4en...von Al-bedien 
e1. Exporteur -Notittzlerender Registriartu: 270102820 
Name, EiRH Oilrge 
Adresse: do Zw1scheniager bel (beaus Port Log AG, Weetqualsk. 39, 40, 42 

CH 4057 Basei 
Kornak $3n: 
Tel; 

 

willy.buorge Obrh,ch 
2. Importeur - Empfenger Reg»lerre: 1538449 
Name: AfvaiatorienTemIlnal Moerdlic 
Adresse: Vlasweg la 

NL 4782 PW MoenlJk 

8, Vergeeehene(s) Transportunterneh men Registrierec: slotte fiebage 
Narne:(7): 
Adresse: 

Kordeklperson: 
Tel 

Tred1Pertad (5): ta/ 
9. Abledierzeug er (1;79) 
Registdernr. 270102820 
Neme: DRH Willy &lige 
Adreeso: do Zwischentager bei Rhenus Port Log AG, Westqualatr. 38, 40, 42 

CH4  

3, %Ontlening Nr.: 	cuocoaaii 
Notifizlerung betreffend: 
A. (1) Einmailgo VorteIngung; (:) (k) Mehrmalge Verbingungin 
B.(1) Beseibigung (1): 	D (g Verviertenw 
C. 	Venvenungsanlage rit Vcrabzusiimmung(2;3) Ja (IJ 	Nam 
4, Vorgesehene G semlzahl der Verbringungenr8 
5. Vergeeehene Goeamtmenge (4): 
Tonnen (Mg): 	2500 

8. Vorgeoehenor Uitnam fOr die Verbringung(en) (4): 
Erster Oerdom 	01.06.2012 	Lener Eleoinn: 	31.05,2013 
7, Verptiokungeargen) (5): 	B 
baandert) Handhabungavorschritton (6):  
11. thaeltIgtingo4Venivertungeverfohren(2) 
D-Code / f+Code (5); f1.5, R12 
Angewandte Technologle(6): 
Thermische Reinigung 

Gnxid f&r die AtisfUhr(1;6): Keine thermische Vonvenung k der Schwek 

12. Bezelchnung und Zusammeneettung dee Abfalle(6): 
• Boden end Stein°, die gelahache Slofte onlnallan, 

13. Physikeksche Eigenechafton (5), 2 

rax:1111111111111111 

Pax: 

..0.1•••.•••••••••••••••••MaIMMeR/$1 

gg 

JaD Nein 	tifi 

Kont 	 14, AbtallidentlfIzterung (alaschlitglge Codes angeben) 
Tel: 	 Fax: 	 41) Roder Oberolnkornmen « Anlego VIII (oder IX, tabs anwendbar); nicht golfslet 
E•Mall: 	'''' brh.ch 	 (II) OECD -Code (fats abwelchend von (ij): p i''cil J- frd a's ftf 
0i1 und Ad dar Abfa8erzeugurip (6): Morse Senionitten In der Schweiz <4coe"  (18) Elf-Abtallverzeichnls: 170503 
10. OcoollIgungeeniage (2): 	Q oder Verwertungeentage(2): (1) 	(Iv) Nationaler Code 1m Ausfuhrland: 170603 
Reglindeme 1538448 	 (v) Nationaler Code Im EInfuhrtand: 170503 
Name: Alvelstoffen Termlral Moerdijk B.V. 	 (v1) &matige (bate angeben): 
Adresse: Virevreg 12 	 (vil) Y-Code; 

M. 47 	W Meer• k 	 (vili)14-Code (5): 
Kenia 	 (Ix) UN•Klasso (5); 
Tel: 	 Fax: 	 (x) UN-Konnnurnmer 
E-Mab: 	 akrimoordijk,n1 	 (x1) UN-Versandname: 
Ort der tarstrch hen beilleungNerweriumr Mosid b< Niederbande 	(x11)Zolinummer(n) (H$):  
16. (0) Betroffene Stoten, (b) Codenummem der walándinan Bohdrdan, &plein zutreffend, (c) En- und Aostuhrorra (Grenzilken@ng oder Hafenl  

Durchruhrstsadent(Ein- und Ausflard 	 EinfuhrsieetrEmpfkalegriael  
Nisderiande  	 
NL 001 
Lobah 

~Mg 1B.  Anzahl der 
Name des ExporteurdNolllizierisnd 	 Datum: 0 «42,5: 	i2. 

	

0- 	Unlorschrlit: 	 bergeffigten ~nye 
Name des Erzeugere: 	 Datum: 	11111GisohrEl  

(b) 	Cl S003 
4g)  Basel 	 Ws8 ati"--Tilhe if mmerich 	 _I 	 I 
16. EI ngange• und/oder Ausigange. undioder Ausfuhrzollatellen (Europillscho Gemelnechatt): 
arterie: Woll OM Rhein 	 Ausone: Basel 	Auefuhr.  
17, Erkkirung dee Exporteurs - Nokt izierenderUErzeugers (1) : ich edda Mem, tteee 'te obligo tntot muilen :,rk nach ~urn busiep Wissen velkOnnvj drgl end der Woinhe§ 
entapmghan, ka e rWillt !om*, delf reráfIkh eurcheettbere vernteakke Vewldettegen tchitich en eganao *Alen und Ma Par alil eNnzObenchrtliestdo VolJringuno orrenhurdten ~thema« cd« 
roerom Stehedwiwkgetung 0 thee chtnen lust hatarW at waden «er werden, 

AusfuhretaatNereandstsal  
lal Schweiz Deutachland 

M Q05 

VON DEN ZttS 
19. Bestatigung der austandigen Behárde des Elnfuhrstards - 
EmpliingerstaatsiDurchfuhrereets (01 AusfuhroteaLs - Versandsteate (9): 
Laad; In 	

(211 L)t-1 Engen° der Notifidez 
Eingang bostillgt a 
Name der zustándig 
Stempel undiodix ti 

Arradiep 

.EXAOOZUFIO.J.EN  
20, Schritiffoho Zuollmmung(1;8) dor Vorbringung durch dia zusiandige 
Behárde von (Land): 
Zuslimmung ertellt am: 
Zestimmung gOltig vom: 
Bosondess Auflagon : Nein:rj 	Falie Ja, &oho Nr. 21(6).. ❑  
Nemo der zualándigon Behárde: 
Stempel und/oder Unterschrill 

21. Boeondere Auf1 'der Grtinde fOr die Erhebung von Einwánden: 

(I) Gernai eNtn Usief Wenk 	sn CdOnteedl. 
(2) 004 RiVRIC• *les 013-DIS•Verfahren uurti eltuebleplpe inkyraknen ta gen tof, nuellleteetden 

R12/f113- ed« 013.015/4fflnen und tien ns chijotenden R1411 I. «et DM:bv-Mag bolJam, ieurn eau« nkh. 
(2) Oei Verbeneungen tnniet4 ar DEC) etlezt.i0en, ere 810 angaillibdr• 
(.I) 941 ntetnietton Verbelvir,,ngun fondslade U2* kW pen. 

(5) Stehe Li sis Ger Allectinge n end Codes aud der fo'pndoe 50e. 
(6) Vonk:ach:MAO artzeheho eigen, 
(7) beggen. Gtte mest ani 0:n Trani>ortvniellelvav n N*, trum)e. 
(e) Wenn e Vg rune nallonsler geehtnVerachrtRen orkidefkkh 
(9) F§43 gambe don CE CO 41x,chl:aa ortcrciarkh 

rr 	• 8 	 /cri 39'd 3ns 	 1)00ELC9 
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3. xper e 	rn er op em 270102820 
Name; 	OM WICy BUrge 	• 

4. Importeur • EirM1 ilfirgar RegIstnemr,: 1538449 
Name: Afvalstoffen Terminal Moerdijk b.v. 

Transpodart (1): 
Ckergabedatum; 
&ineenduik 

Transportaft (/): 
Obergabedatum; 
Uniefschrift: 

Z2,PN2012 
70,e orniir-1 ar ftir grenOberschreatende Verbringungen von _Ab  
1. Enteprloht der NollthIerung Nr.: 	CH0008311  2. Fortlaufende Nummer/GesamtiaN der VerbrIngungen: 

	
18 

viesweg 12 
Nt. 4782 

Adt'esau! 	do lvdechenleger bol Menu Part lag AG, Weetqualstr, 38, 40, 4 Adreeee: 
CH 

Kenlakt etsen: 	 Kodak! 
Tel; 	 Fax: 	 rel; 
E-Mail: 	 halt 	 E•MalL 
5, TatallehlIche Mente:TanneniM9): 
7, Verpackung 	Argon) (1); 8 
t3eaendere HandhabungsvorechrIttem (2) Ja:  
8.(a)1. Transpartunternehme n (3): 	 .(b) 2. Transportunternehmen: 
RegisIdernr,: 	 egisirlemr.: 
Name: 
Adresex: 

Fax: 

Anzahl der Fraohletkke: 
Q 	Nein;  

Mee: 

al: 
ale 

Fax: 
atmmoo 

dneing: 

8,(o) Letztea Traneporluntvrnehrnen: 
Regleteenv.: 
Name: 
Mf Oase: 

Tel: 
Fax: 
E-Malk 

--r— 
: 	 Tatabohl c ee Datum der Ve 

Vom seaultinten des TransportunIumehMen$ 4Uaufaiien  Mann* 3 Transpodunternehinen (2) (3 

9. Abfalterzeuger(4;5;6): 
Regletriernt.: 	270102820 
Name: 	BAH Willy afko 
Adresex: 	do Zwischenteger bel Rhanua Port Log AG, We wikt:. 38, 40, 4 

CH 4057 Baset  

Traneportart (1): 
Ob ergabedalum: 
Unterechrtft:  

12. Bezelohnung und Zueammenseliung des Abfelle(2); 
Doden und Steine, dle geer/chr) Stofte «halten 

13. Phyalkalladue EJgenechaften(1): 

lUbfaNidennzlertmg f 	 0090 
(i) Easter Oberelnkommen —Anlage VI0 (oder IX, (alla anwendbar): 
tig Deep-Code (falie abwelohend von (1)): 	ir c. kk• 
ta) Etl•Ablallverzelchnis; 170503 
(N) Nationaler Code Im Ausfuhrland: 170503 
(v) Nationaler Code Im EJnfulutand: 170603 
(vt) Sado (billa angeben): 

Y-Code: 
(di) H-Cede (I); 
(ix) UN-Klante (1): 

11. DeseltIgunge-Plerviertungsverfahren 	 (xi) UN-Veraancinarne: 
D-Code / R-Corleft 	AS, NI? 	 (x11) Zolnummer(n) (HS); 
16. Erlditrung dee Exporteurs • NoUflalerendenrEneugens (4): lch °Nero Meun% Can dle abigen Informatlenen na& melner 	/been veilst/ 	tandig s 
und der Wahrhelt entepreehen. Ich erldam tem, dans rechWch durchsenbare verlregtlehe Verpflichtungen schiftte& etagegangen worden, afo 10r die 
grenzikerechreltervie VerbrIngung erforderlichen Vrxelcheningen oder sonallgen Sloherhelbleislungen abgerichloesen bzw. Mnierlogt worden und alle 
erforderlich:en Zusarnmungen der zustandigen Delgden dor betrelfenden Stoeten verlegen. 

Name: 	 Untetschdf 

Datum; 
16. Von sonallgen en der grentiberschrettenden Veriningung botefflgten Personen auezulfillen, felle mak:fiche {Mormel' enen verlangt werden: 

Konteldpete 
Tel 	 Fax: II~1 
E-Mall: 	 ,ch 
art der Ablellerzeugring 2): Ovetee Sartlewngen In der Schweiz t oor, & 
10. Beeeftigung Bat/lege 	Q 	enter Verwertungsanlage (5) 
Regletriemr.: 	1538449 
Name: 	Afvalstoffen Terminal Meertil)k 
Adresse: 	Vlasweg 12 

NL 4762 PW Moerdijk 
Korttak 	een: 
Tel: 
E-Malk 
Ort der ta n 	r, 	 (x) UN-Kennummen 

atrnmeerdlikr~ 
ungNenverlung (2): gistte Beding 

17. Eingenkbetm Importeur — Emptiinfter (tab kalm Anlage): 	Datum: 	Name: 
VON DER BESEITIGLINGSWERWERTUNGSANLAGE AUSZUFOLLEN 

thderschat 

ngang 	r = cel unga ge 	 o r erwartungse ge 	0 
Elngengsdatum. 	 In EmMeng genomen; Ej Er:noten verwelgore:D 
In Ernplang genommene fienge: Tonnen (Mg): 

	 •zuel8ndlge Bentirden 
Ungel8hree Datum der BesoIdgungNeivierturrg 	 unverzfrOch !Marmieten 
BeseItigungs•Nerweitungsverfahren (1); 
Name; 
Datum: 
tinterschrIll: 

19. kb bescht3Inige ttlermit, daas die oben 
beaehriebenon Abfille beseillgtivenvertet 
worden eind, 
Name: 
Datum: 

Unterschtllt end Stempet 

(1) Slete Wo dor Abk3 rat  arnan Cedea tuf der tolaender Sage. 	 a pemáss andieelot litanaGnunen edirde 
(2) etoriedkhenteile ~ten ervehu 	 (5) We banaan, leb mehi sla Ablailunauger. 
(3) Bei merels 3 Tureponunterneffinan stad dia unlar Nr. a (a, b, c) widaralen Inkurrellonen belzuf è n. 	(b) Wenn aufgrund nationale,' Rechteweachraten aderden». 

EO/E9 	'S  AT1IM 39k33f1'3 	 neeZLESIbie,+  6E:60 ZI02,-  /U3/5T 



Van: 	milieu <milieu theo ouw.nl> 
Aan: 	 ptmmoerdijk.nl> 

582 

Datum: 	Donderdag 22 Mei 2014 08:55 
Onderwerp: RE: RE: Aanvraag afvalstroomnumme formulier 

Beste 

Dit materiaal komt inderdaad vrij bij het vegen van straten. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 atmmoerdijk.nl] 
Verzonnen: uunsudy LU me zu.vt r-r.JD 
Aan: milieu 
Onderwerp: Fw: RE: Aanvraag afvalstroomnumme formulier 

Beste 

Is dit veegvuil ontstaan door het vegen van straten/(snel)wegen? 



Alvast bedankt 

Doorgestuurd door Sales WTK/ATM/WMN op 20-5-2014 09:07 

Aan: Sales WTK <saleswtkCatrrrnoerdijk,n(> 
Van: milieu <pilieuetheopouw.nl> 
Datum: 20-5-2014 08:54 
Onderwerp: RE: Aanvraag afvalstroomnumme formulier 

(Zie bijlage: AanvraagAfvalstroomnummer 2014.doc) 

Beste 

Hierbij stuur ik het formulier ingevuld retour. 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 



Van: Sales WTK [mailto:saleswtk@atmmoerdijk.nl]  
Verzonden: dinsdag 20 mei 2014 8:07 
Aan: milieu 
Onderwerp: Aanvraag afvalstroomnumme formulier 

Goedemorgen 

In bijlage het aanvraag afvalstroomnummer formulier, zodra we deze ingevuld retour 
hebben ontvangen kunnen we een nummer aanmaken 

Met vriendelijke groet/Kind regards/Freundliche Griffie, 
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Rapportnaam 
Cluster 	 Kwik Cadmium Chroom Cobalt Koper 	Lood Molybdeen Nikkel 	Tin Vanadium Zink 	Arseen Antimoon Barium Seleen 

	

14-2-2011 M2011.05357 	 Verwerkingscluster 30 	 <1.0 	<1.0 	42 	<5.0 	17 	26 	<10 	24 	<10 	20 	55 	2,1 	16 	324 	<2.0 

	

16-2-2011 M2011.05645 	 Verwerkingscluster 31 	 <1.0 	3 	105 	5 	160 	120 	<10 	36 	14 	27 	22 	4,4 	10 	377 	<2.0 

	

16-2-2011 M2011.05646 	 Verwerkingscluster 32 	 <1.0 	<1.0 	40 	<5.0 	49 	73 	<10 	29 	<10 	<20 	211 	8,7 	4,7 	424 	<2.0 

	

17-2-2011 M2011.05766 	 Verwerkingscluster 33 	 <1.0 	<1.0 	47 	<5.0 	23 	29 	<10 	25 	<10 	32 	89 	7,3 	8,7 	357 	<2.0 

	

17-2-2011 M2011.05767 	 Verwerkingscluster 34 	 <1.0 	<1.0 	52 	<5.0 	. 27 	37 	<10 	24 	<10 	<20 	128 	7,6 	8,4 	395 	<2.0 

	

18-2-2011 M2011.05912 	 Verwerkingscluster 35 	 <1.0 	<1.0 	64 	8 	97 	140 	<10 	40 	13 	34 	471 	22 	11 	525 	<2.0 

	

18-2-2011 M2011.05913 	 Verwerkingscluster 36 	 <1.0 	<1.0 	47 	<5.0 	42 	61 	<10 	24 	<10 	28 	231 	9,3 	4,5 	357 	<2.0 

	

21-2-2011 M2011.06179 	 Verwerkingscluster 37 	 <1.0 	<1.0 	46 	<5.0 	146 	63 	<10 	24 	23 	25 	121 	5,7 	11 	355 	<2.0 

	

22-2-2011 M2011.06270 	 Verwerkingscluster 38 	 <1.0 	<1.0 	33 	<5.0 	30 	39 	<10 	20 	<10 	<20 	130 	5,2 	<2.0 	350 	<2.0 

	

22-2-2011 M2011.06271 	 Verwerkingscluster 39 	 <1.0 	1,9 	32 	<5.0 	31 	31 	<10 	17 	<10 	<20 	96 	3,3 	7,7 	398 	<2.0 

	

23-2-2011 M2011.06450 	 Verwerkingscluster 40 	 <1.0 	<1.0 	32 	<5.0 	44 	51 	<10 	25 	<10 	<20 	178 	10 	5,7 	371 	<2.0 

	

24-2-2011 M2011.06559 	 Verwerkingscluster 41 	 <1.0 	<1.0 	77 	<5.0 	119 	80 	<10 	31 	<10 	<20 	288 	9,8 	<2.0 	1080 	<2.0 

	

24-2-2011 M2011.06560 	 Verwerkingscluster 42 	 <1.0 	<1.0 	31 	<5.0 	21 	42 	<10 	19 	<10 	<20 	70 	2,6 	<2.0 	337 	<2.0 

	

25-2-2011 M2011.06712 	 Verwerkingscluster 43 	 <1.0 	3,3 	31 	<5.0 	33 	70 	<10 	21 	<10 	<20 	104 	28 	<2.0 	369 	<2.0 

	

28-2-2011 M2011.06886 	 Verwerkingscluster 44 	 <1.0 	<1.0 	30 	<5.0 	33 	58 	<10 	21 	<10 	<20 	143 	18 	8,4 	358 	<2.0 

	

28-2-2011 M2011.06887 	 Verwerkingscluster 45 	 <1.0 	<1.0 	35 	<5.0 	45 	82 	<10 	26 	<10 	22 	183 	26 	5,1 	383 	<2.0 

	

1-3-2011 M2011.07054 	 Verwerkingscluster 46 	 <1.0 	<1.0 	46 	8 	59 	90 	<10 	40 	<10 	59 	267 	10 	<2.0 	407 	<2.0 

	

1-3-2011 M2011.07055 	 Verwerkingscluster 47 	 <1.0 	<1.0 	54 	10 	75 	115 	<10 	47 	<10 	71 	337 	11 	3,4 	438 	<2.0 

	

2-3-2011 M2011.07208 	 Verwerking scluster 48 	 <1.0 	<1.0 	54 	5 	47 	65 	<10 	28 	<10 	25 	214 	11 	8,8 	491 	<2.0 

	

3-3-2011 M2011.07320 	 Verwerkingscluster 49 	 <1.0 	<1.0 	40 	<5.0 	43 	57 	<10 	25 	<10 	26 	208 	10 	5,6 	383 	<2.0 

	

3-3-2011 M2011.07321 	 Verwerkingscluster 50 	 <1.0 	<1.0 	44 	<5.0 	44 	49 	<10 	27 	<10 	22 	156 	7,8 	<2.0 	355 	<2.0 

	

4-3-2011 M2011.07456 	 Verwerkingscluster 51 	 <1.0 	<1.0 	26 	<5.0 	9 	15 	<10 	15 	<10 	<20 	49 	2,6 	<2.0 	339 	<2.0 
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RaeooT  

Lmeoepa inc voor Al VI 
VoercijK 26-0/1 -201 6 

Vo 
te 

Ter attentie van: 
Levering: 28 april 2016 

Opnamedatum: 26 april 2016 
Projectnummer: 16049 



Grondloods 1 
Volumebepaling 

Diverse 
puur 2; 
1Z600 m3 
21, (1(.12 0 

Tag rag: 
1,000 m3 

/,cp r 

Tag: 
3.650 m3 

6200 -7- 

Kaik: 
700; m3 

Opnamedatum: 26 april 2016 
Opgenomen met: Faro X330 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

Schollen: 
1,800 m3- 

3o6o -r 

Leap3D 	 Graafsebaan 3 (Spark Campus) 	 5248 JR Rosmalen, NL 

KvK 56876610 	 BTW NL852343061B01 	 IBAN NL66RAB00302886605 
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20.230 -r 

Diverse 	 
puur 1; 
1.470 m3 
25-bo 

[337b; 
650 m3 
itoS- -r 

Bleekaarde: 
700 m3 

Diversen Mix: 
11.900 m3 



Grondloods 3 
Volumebepaling 

7b scho 
2.200 m3 

@) 

Diversen: 
s5.000 m3 

es-ce 7-- 

Tag: 
6.850 rn:3 

II 6q5 

Tag rag / taal: 
22.200 ma  

yMo 

-11  Schoon straalgrit: 
1.000 m3 

17.,e0 7 

Opnamedatum: 26 april 2016 
Opgenomen met: Faro X330 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

Graafsebaan 3 (Spark Campus) 	 5248 JR Rolmalen, NL 

BTW NL852343061801 	 IBAN NL66RAB00302886605 Leap3D 
KvK 56876610 

tea 
3D SOLUTICSNS - 

Projectno 16049, 28 april 2016, pagina 3 / 3 
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Repoor 
Volneoepaing voor ATM 
te VoercijK 31-03-2016 

Ter attentie van _® 
Levering: 3 april 2016 

Opnamedatum: 31 maart en 1 april 2016 
Projectnummer: 16038 

Leap 
www,Ietated.eu 



Grondloods 1 
Volumebepaling 

Diversen Mix: 
35.400 m3 

ÓC.). /CPU 

Diverst: 
7-9 1̀  440 m3 

Diverst:
-1')  560 m3 

Bleekaarde: 
600 690 m3 

Kalk: 	 Schollen: 
620 m3 	 1.625 m3 
Ck-;01- 

Opnamedatum: 31 maart 2016 
Opgenomen met: Faro X330 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

zcibo 

Projectno 16038, 3 april 2016, pagina 2 / 5 

Tag: 
4.900 m3 

09 0J T 

IBAN NL66RAB00302886605 
Graafsebaan 3 (Spark Campus) 	 5248 JR Rosmalen, NL 
BTW NL852343061B01 

Leap3D 
KvK 56876610 



6(3 
Projectno 16038, 3 april 2016, pagina 3 / 5 3D SOLUTIC» S 

Kalk; 
40.600 m3 

52 .doo 

Tag2' 
9.800 m3 

16 

	 Diversen: 
8.000 m3 

- J3 6 

B37b: 
1.800 m3 

3060 1  

Grondloods 3 
Volumebepaling 

Schoon straalgrit: 
1,`50.n'3 	)- 

1 2. 25.  

Tag1: 
21.300 m3 

36 2a) 
Opnamedatum: 31 maart 2016 
Opgenomen met: Faro X330 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

‘2,rifietriC01.1i1525trt 

Leap3D 
KvK 56876610 

Graatsebaan 3 (Spark Campus) 	 5248 JR Rosmalen, NL 
BTW NL8523430611301 	 !BAN NL66RAB00302886605 



B37b-1: 
7.800 rn 

13k. 

B37b-3: 
410 m3 
17,0C) 

Opnamedatum: 1 april 2016 
Opgenomen met: Faro X330 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

37b-2: 
420 m3 

IraaMSZI:=24«. 

Leap3D 
KvK 56876610 

Graafsebaan 3 (Spark Campus) 	 5248 JR Rosmalen, NL 

BTW NL852343061B01 	 IBAN NL66RAB00302886605 

Lea 
SOLUTIONS 

Het Schip A3 
Volumebepaling 

Pro ectno 16038, 3 april 2016, pagina 5 / 5 



30 SOLUTIONS 

Puin: 
460 m3 

837b: 
1,100 m3 

Leap3D 
KvK 56876610 

Graafsebaan 3 (Spark Campus) 
BTW NL852343061B01 

5248 JR Rosmalen, NL 
IBAN NL66RAB00302886605 

Projectno 16038, 3 april 2016, pagina 4 / 5 

Het Schip Al en A2 
Volumebepaling 

I 0. 000 7 

Opnamedatum: 1 april 2016 
Opgenomen met: Faro X330 laserscanner.  
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

Strantgril 
5,900 m3 



587 

Rap co 
Volumeoe6aling voor ATV 
to Voercij-< 30-05-2C16 

Ter attentie van: 111111~11111111111~111 
Levering: 2 juni 2016 

Opnarnedatum: 30 mei 2016 
Projectnummer: 16055 

3D, 
Leas ( 
www.leap3d.eu  



3D 
Lea 
30 SOLUTIONS 	

Projectno 16055, 2 juni 2016, pagina 2 / 4 

Grondloods 1 
Volumebepaling 

Diverse: 
750 m3 

Diverse: 
19.300 m3 

Tag: 
5.200 m3 

Opnamedatum: 30 mei 2016 
Opgenomen met: Faro X130 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

Leap3D 
KvK 56876610 

Graafaebaan 3 (Spart< Campus) 	 5248 JR Rosmalen, NL 
BTW NL852343061001 	 IBAN NL66RAB00302886605 



Lea 
3D SOLUTIO 

Projectpo 16055, 2 juni 2016, pagina 3 / 4 

Mat: 
450 m3 

Diversen: 
2.950 m3 

Straalgrit: 
6.200 m3 

... . .. . . ..... 7777'1 

Tag: 
200 m3 

Tag: 
400 m3 

B371:): 
2.100 m3 

Grondloods 3 
Volumebepaling 

Tag rag: 
18.600 m3 

Opnamedatum: 30 mei 2016 
Opgenomen met: Faro X130 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

( 

Leap3D 	 Graafsebaan 3 (Spark Campus) 	 5248 JR Rosmalen, NL 

KvK 56876610 	 BTW NL852343061B01 	 !BAN NL66RAB00302886605 



11 

B37b: 
250 m3 

Leap  
3D SOLUTIONS 
	 Projectno 16055, 2 juni 2016, pagina 4 / 4 

Het Schip A3 
Volumebepaling 

B37b: 
3.400 m3 

B37b: 
8.600 m3 

Opnamedatum: 30 mei 2016 
Opgenomen met: Faro X130 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

Leap3D 	 Graafsebaan 3 (Spark Campus) 	 5248 JR Rosmalen, NL 
KvK 56876610 	 BTW NL852343061B01 	 IBAN NL66RAB00302886605 
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Ra000 
Volum 	o 	oalinc voor Al V 
t 	 VoorcijK 01-12-2018 

Ter attentie van: 11~1111~ 
Levering: 4 december 2018 

Opnamedatum: 29 en 30 november 2018 
Projectnummer: 18176 



Grondloods 1 
Volumebepaling 

•fr/ 

7 75›.9- ///,7 • / " 

Diverse: 
98.000 m3 

Noorwegen: 
480 m3 

Noorwegen: 
640 m3 

Noorwegen: 
750 m3 

Noorwegen: 	A9 //77/ 950 m3 

Opnamedatum: 29 en 30 november 2018 
Opgenomen met: Faro X330/130 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

Tag: 
3.800 m3 

[ Schollen: 
1.800 m3 

Leap3D BV 
Oude Apeldoomseweg 41, 7333 NR Apeldoorn 
Takkeb jsters 3, 4817 BI Breda 

KvK 70877408 
BTW NL858494668601 
IBAN NL66RAB00302886605 

T. +31 6 5289 8020 
E• infaitteap3d.pil 
W:  www  

Leo 
Projectno 18176 4 december 2018 pagina 2 / 4 
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Grondloods 3 
Volumebepaling 

"FA :  
135,000n-13 

Opnamedatum: 29 en 30 november 2018 
Opgenomen met: Faro X330/130 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

Leap3D BV 
	

KvK 70877408 	 +31 6 5289 8020 
Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR Apeldoorn 	 BTA( NL858494668B01 

	
E' info@leap3d.eu  

Takkeb isters 3, 4817 BL Breda 	 IBAN NL66RAB00302886605 	 www.leap3d.eu  
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837b: 	 
6.300 má B37b: 

3.900 m3 

Noorwegen: 
3.500 m3 

'./ 

si 

I 

• 
4/ 

/.02.4,  r 

Het SchipA3 
Volumebepaling 

Opnamedatum: 29 en 30 november 2018 
Opgenomen met: Faro X330/130 laserscanner 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

Leap3D BV 
	

KvK 70877408 
	

T: +31 6 5289 8020 
Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR Apeldoorn 	 BTW NL858494668801 

	
E infoalleankteu 

Takkeb isters 3, 4817 BL Breda 	 IBAN NL66RAB00302886605 
	

W: www.leap3d.eu  
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Ramo 
oaling ATV Torra 

mij< 01 -1 1 -2018 
Volunn 
to Vo 

Ter attentie van: AP4Terra, ATM BV, 1111.11~1 
Levering: 5 november 2018 

Opnamedatum: 31 oktober 2018 
Projectnummer: 18159 

ATM opdrachtnummer: 159289 



Projectno 18159 5 november 2018 pagina 2 / 3 

Volumebepaling ATM Terra 31 okt 2018 

Wijze van volumebepaling: Drone 
Datum van de vlucht: 31 okt 2018 
Grootte terrein: ca. 7,5 hectare 
Basisvlak: Het basisvlak voor de berekening is conform de 
afspraken voor het hele terrein en alle depots vastgesteld 
op 3.20 meter boven NAP. 

De volumes van de verschillende depots zijn weergegeven 
in onderstaande tabel: 

Depot 	Oppervlakte 	Volume (m3) boven 
nummer 	(m2) 	referentievlak 3,2 m 

1 
	

24.706 
	

312.010 

2 
	

12.203 
	

123.655 

3 
	

172 
	

545 

4 
	

133 
	

200 

5 
	

94 
	

190 

6 
	

450 
	

750 

7 
	

220 
	

445 

8 	 1.286 
	

3.350 

9 	 71 
	

75 

10 
	

52 
	

45 

11 
	

66 
	

50 

Opnamedatum: 31 okt 2018 
Opgenomen met: Drone 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

Leap3D 	 KvK 56876610 	 T: +31 6 5289 8020 
Graafsebaan 3 (Spark Campus) 	 BTW NL852343061601 	 Einfo@leap3d.eu   
5248 JR Rosmalen, NL 	 'BAN NL66RAB00302886605 	 W: www,leap3d.eu  
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De depot nummers horen bij de volgende depots: 

Opnamedatum: 31 okt 2018 
Opgenomen met: Drone 
Opgenomen en verwerkt door: Leap3D 

Leap3D 
	

KvK 56876610 
	

T: +31 6 5289 8020 
Graafsebaan 3 (Spark Campus) 

	
NL852343061 B01 
	

E: info@leap3d.eu   
5248 JR Rosmalen, NL 
	

IE,AN NL66RA600302886605 
	

W: www.leap3d.eil 



ATM 
Part ot Shanks Group 

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

Versienr: 2 
Uitgifte: 	september 2013 

Making more from waste 

Grondbewijs BRL Grond 9335-2 
	

Volgnummer: GMA/GB/16.001 

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

593 

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

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

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

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

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten: 
®pakket A 	❑pakket Cl 	Cl pakket C2 

	
❑pakket C3 
	

❑uitloging 
Aanvullende parameter. geen / 	  

Het betreft een:, 
0Enkelvoudige partij 	  

Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
❑ Gesplitste partij 	  
Oorspronkelijke herkomst adres-
OSamengevoegde partij 
Datum levering: 01/01/2016 t/m 31/01/2016 
Plaats van levering: Zie toepassingslocatie 
Partijkenmerk: MVO TGG/TGAG 01_31/01/16 
Civiele kwaliteit: Partij is geschikt voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoping 
Partijomvang: 103.563,41 ton 

Gegeven; afnemer 
Naam: Martens en Van Oord BV 
Adres: Domweg 50 
PC + Woonplaats: 4905 BS Oosterhout 
Telefoon/Telefax: 0162 — 474747/474748 
Email:  

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

Datum grondbewijs: 

Handtekening 

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

Wenken voor de afnemer (aasvinken indien van toesrassingl 

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

C:1 Deze partij grond is zowel milieuhygienisch ais civieltechnisch gekwalificeerd. 

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

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

Vraag inden gewenst nadere specificaties over de partij hij de partijhouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit de 
certificaathauder weten. 



Datum 

Dagvak ATM 2016 Januari 
Gewicht via 

MVO Projekt Aantal 
vrachten Bestemming 

103.563,41 

Totaal Maand JANUARI 2862 103.563,41 

Mv0 2-jan-16 gewicht controle 166 5.489,15 
5.546,64 4-jan-16 gewicht controle TOP 160 Al verrekend tonnage : TOP 

5-jan-16 gewicht controle TOP 120 4.528,12 week 53 2-1-2016 5.489,15 
6-jan-16 gewicht controle 124 TOP week 1 04 t/m 11-01-2016 4.615,22 25.676,44 
7-jan-16 gewicht controle 125 TOP 11 t/m 17-01-2015 4.720,04 week 2 23.591,06 
8-jan-16 gewicht controle TOP 18 t/m 24-01-2015 102 3.765,00 week 3 24.554,50 

25 t/m 31-01-2015 9-jan-16 gewicht controle TOP 67 2.501,42 week 4 24.252,26 NOG TE VERREKENEN. 
gewicht controle 130 TOP 11-jan-16 4.806,06 

12-jan-16 gewicht controle TOP 118 4.236,28 Totaal maand januari 

13-jan-16 gewicht controle 117 TOP 4.259,28 
14-jan-16 gewicht controle TOP 1 1 'I 4.094,08 
15-jan-16 TOP gewicht controle 103 3.707,16 
16-jan-16 gewicht controle 69 TOP 2.488,20 
18-jan-16 gewicht controle TOP 130 4.823,66 
19-jan-16 gewicht controle TOP 111 4.129,22 
20-jan-16 TOP gewicht controle 127 4.592,82 
21-jan-16 gewicht controle TOP 136 4.959,60 

TOP 22-jan-16 gewicht controle 102 3.660,12 
gewicht controle TOP 23-jan-16 66 2.389,08 

25-jan-16 gewicht controle 109 TOP 3.986,98 

TOP 26-jan-16 gewicht controle 131 4.632,54 
27-jan-16 gewicht controle TOP 135 4.854,14 
28-jan-16 gewicht controle TOP 118 4.230,32 

TOP 29-jan-16 gewicht controle 3.470,08 96 
TOP 30-jan-16 gewicht controle 86 3.078,20 

31-jan-16 gewicht controle 



Aan-/afvoeren per afvalstroomnummer 
Afvalstroomnummer: MVOBB-0-AFVMVO gereinigde grond 

Datum van; 01/01/16 

Datum t/m: 31/01/16 

Categorie vooracceptatie: 

Totaalgewicht vooracceptatie: 500.000.000 kg 

Afzender: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Ontdoenen Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Locatie van herkomst: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Verwerker: Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf BV OOSTERHOUT NB 

Brief nummer 	1 	Analysenummer .1 Categorie 1 Status ] 	Gewicht 	1 
MVOB8-0-AFVMVO 	 271 	04/01/16 	6:00 	15:30 DIVERSE 	Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 	 4644485909 	 8.A,3.7.A. 	VA90 	25.676,440 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 
NIV0813.0-AEVMVO 	 273 	02/01/16 	0:01 	22:00 DIVERSE 	Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 	 AB44485990 	 B.A.3.7.A. 	VA90 	 5.489.150 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 
MVOBB-0-AFVMVO 	 274 	11/01/16 	0:01 	22:00 DIVERSE 	Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT N8 	 A044485987 	 8.A.3.7.A. 	VA90 	23.591.060 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 
MVOBB-0-AFVMVO 	 275 	18/01/16 	0:01 	22:00 DIVERSE 	Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 	 A844485988 	 B.A.3.7.A. 	VA90 	24.554.500 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 
MVOBB-0-AFVMVO 	 276 	25/01/16 	0:01 	22:00 DIVERSE 	Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NS 	 A844485986 	 B.A.3.7.A. 	VA90 	24.252.260 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

103.563.410 

Afvalstroomnummer 	I Vlg 1 	Datum 1 Tijd In 1 Tijd uit 1 	Kenteken 	1 	 Transporteur Afleveradres 

19/02/2016 -  17:01 

Pagina 1 van 1 



ATM 
Part of Shanks Group 

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

Versienr: 2 
Uitgifte: 	september 2013 

Making more from waste 

GR-052 

4 

Da:um grondbewijs: 

Handtekening 	 

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

594 

Grondbewijs BRL Grond 9335-2 
	

Volgnummer: GMA/GB/16.003 

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: 
Dvoldoet aan de achtergrondwaarden; 
Ovoldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen; 

voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie. 

Voor toepassingen onder oppervlaktewateren; 
C3kwaliteitsklasse A voldoet aan de maximale waarde voor toepassing in zoet oppervlaktewater, 
Dkwaliteitsklasse B voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater; 
Dvoldoet aan de maximale waarden voor toepassing in zout oppervlaktewater. 

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

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

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten: 
®pakket A 	©pakket Cl 	°pakket C2 	D pakket C3 

	
Duitlo9ing 

Aanvullende parameter: geen / 	  

Het betreft een:. 
®Enkelvoudige partij 	  

Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
DGesplitste partij 	  
Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
OSamengevoegde partij 
Datum levering: 01/03/2016 t/m 31/03/2016 
Plaats van levering: Zie toepassingslocatie 
Partijkenmerk: MVO TGG/TGAG 01_31/03/16 
Civiele kwaliteit Partij is geschikt voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoping 
Partijomvang: 104.411,15 ton 

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

Gegevens certificaathouder 
Naam 	 : Afvalstoffen Terminal Moerdijk 
Ad"es 	 : Vlasweg 12 
PC f Woonplaats : 4782 PW MOERDIJK 

Wenken voor de afnemer laarwinken indien van toecrassmgi 

Dit grondbewijs is geldig tot max: maal 3 par na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van S jaar bewaard te blijven.  

C3 Deze partij grond is zowel milieuhygienisch als civieltechnisch gekwalificeerd. 

D Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op <d in de bodem niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater: 

o DCZO partij grond is bedoeld voor toepassing op of á de bodem onder oppervlaktewater; 

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de partijhoirder op. Beslis bdig of a een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en taal dit de 
certificaathouder weten. 



ATM 
Part of ~aks Group 

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

Verslenr: 2 
Uitgifte: 	september 2013 

Making more from waste 

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten: 

Aanvullende parameter: geen / 	 
0 Dpakket C3 pakket A Dpakket Cl Opakket C2 _ Duitloging 

Datum grondbewijs: 13-06 

Handtekening 

595 

Grondbewijs BRL Grond 9335-2 
	

Volgnummer: GMA/GB/16.005 

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

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

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

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

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

Het betreft een:. 
®Enkelvoudige partij 	  

Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
OGesplitste partij 	  
Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
0Samengevoegde partij 
Datum levering: 01/05/2016 t/m 31/05/2016 
Plaats van levering: Zie toepassingslocatie 
Partijkenmerk: MVO TGG/TGAG 01_31/05/16 
Civiele kwaliteit Partij is geschikt voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoping 
Partijomvang: 96.663,70 ton 

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

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

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

Wenken voor de afnemer faanvinken indien van toeoassingl 

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

3 Deze partij grond Is zowel mOleutlygiBrilsch als dvieltechnisch gekwalificeerd. 

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

Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in do bodem onder oppervlaktewater; 

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



Datum 

Dagvak ATM MEI 2016 
Aantal 	Gewicht 

Projekt 	vrachten via brug 	Bestemming 
MVO 

Eemdijk Mv0 Al verrekend tonnage:  
1-5-2016  
02 t/m 08-05-2016  

11.599,78 
16.735,10 

7.503,00 

Totaal maand MEI 	 96.663,70 tom 

Mv0 56 2.344,74 gewicht controle 1-mei-16 
week 17 2.344,74 Mv0 2.406,98 Lood-Corry 30-04 60 2-mei-16 

10.950,11 19.313,68 week 18 MvO Lood-Carry 01-05 35 1.421,95 2-mei-16 
09 t/m 15-05-2016 week 19 8.960,00 Eemdijk gewicht controle 93 3.596,55 2-mei-16 
16 t/m 22-05-2016 week 20 7.516,13 Mv0 gewicht controle 12 452,18 2-mei-16 
23 t/m 29-05-2016 week 21 4.280,85 Eemdijk 99 gewicht controle 3.790,54 3-mei-16 

te verrekenen 30 t/m 31-05-2016 7.460,32 Mv0 week 22 179,56 gewicht controle 4 3-mei-16 
Eemdijk 96 3.563,02 gewicht controle 4-met-16 

Mv0 295,70 gewicht conlrole 7 4-mei-16 
Mv0 3.079,93 gewicht controle 77 5-mei-16 
Mv0 4.999,56 gewicht controle 109 6-mei-16 
Mv0 3.466,80 gewicht controle 86 7-mei-16 
Mv0 gewicht controle 75 3.011,02 8-mei-16 

Eemdijk 2.738,30 gewicht controle 77 9-mei-16 
Mv0 21 851,55 gewicht controle 9-mei-16 
Mv0 3.016,80 gewicht controle 71 10-mei-16 

Eemdijk gewicht controle 830,49 11-me1-16 14 
Mv0 gewicht controle 1.376,04 11-mei-16 32 

Eemdijk 2.970,84 gewicht controle 87 12-mei-16 
Eemdijk gewicht controle 58 2.420,37 13-mei-16 

Mv0 gewicht controle 70 2.935,50 14-mei-16 
Mv0 gewicht controle 81 3.419,89 15-mei-16 
Mv0 72 16-mei-16 gewicht controle 3.054,59 

Eemdijk gewicht controle 85 3.403,41 17-mei-16 
Mv0 11,59 gewicht controle 17-mei-16 
Mv0 gewicht controle 98 4.154,80 18-mei-16 
Mv0 AF ATM 8 331,48 19-mei-16 gewicht controle 

Eemdijk 19 787,41 20-me1-16 gewicht controle 
MvO 21-mei-16 gewicht controle 61 2.524,54 

3.325,32 Eemdijk 79 20-mei-16 gewicht controle 
MVO 22 945,35 gewicht controle 20-mei-16 
Mv0 70 2.823,25 21-mei-16 gewicht conlrole 
Mv0 gewicht controle 72 2.889,50 22-mei-16 

Eemdijk 2.758,08 gewicht controle 78 23-mei-16 
Eemdijk 24-mei-16 gewicht controle 12 521,85 
Eemdijk 1.000,92 27-mei-16 gewicht controle 24 

Mv0 28-mei-16 gewicht controle 112 3.926,05 
MvO 29-mei-16 gewicht controle 102 3.576,95 

Eemdijk gewicht controle 3.682,18 30-mei-16 87 
88 	3.778,14 	Eemdijk gewicht controle 31-mei-16 

Totaal maand MEI 	 96.663,70 



Aan-/afvoeren per afvalstroomnummer 
Arvaistroomnummer: MVOBB-0-AFVMVO gereinigde grand 

Datum van: 01/05/16 

Datum t/m: 31/05/16 

Categorie vooracceptatie: B.A.3.7.A. 

Totaalgewicht vooracceptatie: 500.000.000 kg 

Afzender: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Ontdoener: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Locatie van herkomst: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Verwerken. Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf BV OOSTERHOUT N8 

13/06/2016 - 13:18 

Afvalstroomnummer 
	

Vlg 
	

Datum 
	

Tijd in 
	

Tijd uit 
	

Kenteken 
	

Transporteur 	 Briefnummer 
	

Analysenummer 
	

Categorie 
	

Status 
	

Gewicht 
	

Afleveradres 
MVOBELD-AFVMVO 
	

330 
	

01/05/16 
	

6:00 
	

15:53 DIVERSE 
	

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 
	

A844483902 
	

B.A.3.7.A. 	VA90 
	

2.344.740 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

MVOBB-0-AFVMVO 
	

331 
	

02/05/16 
	

0:01 
	

22:00 DIVERSE 
	

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 
	

A1344481100 
	

VA90 
	

30.263.780 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

MVOBB-0-AFVMVO 
	

332 
	

09/05/16 
	

0:01 
	

22:00 DIVERSE 
	

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 
	

AB44481099 
	

B.A.3.7.A. 	VA90 
	

20.559.780 Oostelijke Randweg 5, 4782P2, MOERDIJK 

MV0813-0-AFVMVO 
	

333 
	

16/05/16 
	

0:01 
	

22:00 DIVERSE 
	

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 
	

AB44481098 
	

B.A.3.7.A. 	VA90 
	

24.251.230 Oostelijke Randweg 5, 47132P2, MOERDIJK 

MVOBB-0-AFVMVO 
	

334 
	

23/05/16 
	

0:01 
	

22:00 DIVERSE 
	

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 
	

AB44481097 
	

B.A.3.7.A. 	VA90 
	

11.783.850 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

MVOBB-0-AFVMVO 
	

335 
	

30/05/16 
	

6:00 
	

22:00 DIVERSE 
	

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT N8 
	

AB44481096 
	

B.A.3.7.A. 	VA90 
	

7.460.320 Oostelijke Randweg 5, 47821n, MOERDIJK 

96.663.700 
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De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten: 
®pakket A Dpakket Cl Dpakket C2 EI pakket C3 Duitloging 
Aanvullende parameter: geen / 	  

ATM 
Part af Shanks Group 

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

Versienr: 2 
Uitgifte: 	september 2013 

Making mors from waste 

596 

Grondbewijs BRL Grond 9335-2 
	

Volgnummer GMA/GB/16.006 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk beschikt over een NL B513 productcertificaat en verklaart hierbij de volgende partij 
grond gekwalificeerd te hebben: 

Kwaliteit (aanvinken indien van toepassing): 
Voor toepassingen in of op de bodem: 
Dvoldoet aan de achtergrondwaarden; 
Dvoldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen; 
Evoldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie, 

dot 

( 4 • 	te 1  
a 

rr  

GR-052 

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

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

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

Het betreft een:. 
03Enkelvoudige partij 	  

Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
0Gesplitste partij 	  
Oorspronkelijke herkomst adres: 	  
CISamengevoegde partij 
Datum levering: 01/06/2016 t/m 30/06/2016 
Plaats van levering: Zie toepassingslocatie 
Partijkenmerk: MVO TGG/TGAG 01_30/06/16 
Civiele kwaliteit: Partij is geschikt voor toepassing 
als zand in aanvulling of ophoping 
Partijomvang: 78.116,23 ton 

Gegevens afnemer 
Naam: Martens en Van Oord.8V 
Adres: Domweg 50 
PC + Woonplaats: 4905 85 Oosterhout 
Telefoonfrelefax: 0162 — 474747/474748 
Email: •  

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

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

Datum grondbewijs: 2 

Handtekening 	 

Wolse~deknemer taanvinken indien van toepassing/ 
Dit grondbewijs O geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven 

O Deze partij grond is zowel milleulygiénisch als civieltechnisch gekwalificeerd. 

C Deze partij grond is bedoeld voer toepassing op of in de bodem niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater 

C 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 een e!gen onderzoek op de panij wilt uitvoeren en laat dit de 
certificaathouder weten. 



1-jun-16 gewicht controle 35 1.403,380 MvO 

7-jun-16 gewicht controle 57 2.024,180 Krimpen 
9-jun-16 gewicht controle 37 1.511,030 MvO 
10-jun-16 gewicht controle 81 3.683,520 Hoorn 

12-jun-16 gewicht controle 38 1.437,120 MvO 
13-jun-16 gewicht controle 69 2.790,080 Hoorn 
14-jun-16 gewicht controle 58 2.565,530 Hoorn 

20-jun-16 gewicht controle 35 1.540,841 *con". week 24 

24-jun-16 gewicht controle 55 3.098,111 MvO 
25-jun-16 gewicht controle 74 2.607,700 MvO 
26-jun-16 gewicht controle 82 2.881,540 MvO 

29-jun-16 gewicht controle 49 1.710,240 MvO 
30-jun-16 gewicht controle MvO 

78.116,23 ton. Totaal maand JUNI 

AF ATM 

'Moet zijn 	3.117,611 

'Moet zijn 	3.162,200 

te verrekenen 

2-jun-16 gewicht controle 3.354,340 MvO 85 
3-jun-16 gewicht controle 4.117,180 MvO 97 
4-jun-16 gewicht controle 3.070,850 MvO 75 
5-jun-16 gewicht controle 2.925,400 MvO 71 
6-jun-16 gewicht controle 3.189,140 Krimpen 79 

11-jun-16 gewicht controle 3.338,800 MvO 81 

15-jun-16 gewicht controle 3.245,590 Hoorn 74 
15-jun-16 gewicht controle 199,480 Hoorn 5 
16-jun-16 gewicht controle 4.112,740 Hoorn 92 
17-jun-16 gewicht controle 3.071,300 MvO 56 
18-jun-16 gewicht controle 3.395,050 MvO 40 
19-jun-16 gewicht controle 1.667,670 MvO 40 

20-jun-16 gewicht controle 2.628,726 MvO 56 
21-jun-16 gewicht controle 2.348,211 MvO 62 
22-jun-16 gewicht controle 2.533,950 MvO 72 
23-jun-16 gewicht controle 2.278,458 MvO 59 

27-jun-16 gewicht controle 2.367,374 MvO 52 
28-jun-16 gewicht controle 3.018,700 MvO 70 

Aantal Gewicht via vrachte brug PIVO n 
Datum Projekt 

Ai verrekend tonnage : Krimpen Hoorn MvO 

week 22 
week 23 

01 t/m 05-06-2016 
06 t/m 12-06-2016 

14.871,15 
5.213,32 3.683,52 6.286,95 

week 24 
week 25 

13 t/m 19-06-2016 
20 t/m 26-06-2016 

12.913,42 8.134,02 
19.917,54 

week 26 27 t/m 30-06-2016 7.096,31 

Totaal afname gereinigde grond : 	 78.116,231 



M00813-0-AFVMVO 

MVOBB-0-AFVMVO 

M0088-0-AFVMVO 

NIV01313-0-AFWVIVO 

MVOBB-0-AFVMVO 

12:00,DIVERSE 

16:17 DIVERSE 

22:00 DIVERSE 

22:00 DIVERSE 

22:00 DIVERSE 

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NO 

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 

Martens en Van. Oord Transport BV OOSTERHOUT NB 

Martens en Van Oord Transport BV OOSTERHOUT N8 

Martens en Van Oord Transport BV,OOSTERHOUT NB 

A344481095 

AB444131094 

AB44481093 

63444131092 

A1344481091 

14,871.150 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

15.183.790 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDUK 

21.047.440 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

19.917.537 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDUK 

7.096.310 Oostelijke Randweg 5, 4782PZ, MOERDIJK 

336 
	

01/06/16 
	

6:00 

337 
	

06/06/16 
	

6:00 

338 
	

13/06/16 
	

0:01 

339 
	

20/06/16 
	

0:01 

341 
	

27/06/16 
	

0:01 

B.A.3.7.A. 	VA90 

8.6.3.7A 
	

VA90 

8.03,7.6. 	VA90 

8.6.3.7.6. 	VA90 

B.A.3.7.A. 	VA90 

Aan-/afvoeren per afvalstroomnummer 
Alvalstroomnummer: IVIV0T38.0.AFVMVO gereinigde grond 

Datum van: 01/05/16 

Datum t/m: 30/05/16 

Categorie vooracceptatie: 8.A.3.7.A. 

Totaalgewicht vooracceptatie: 500.000.000 kg 

26/07/2016 -  12:40 

Afzender: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Ontdoener: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

locatie van herkomst: Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV MOERDIJK 

Verwerker: Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf BV OOSTERHOUT NB 

Mvaistroomnummer 
	

Vlg 
	

Datum 
	

Tijd in 
	

Tijd uit 
	

Kenteken 
	

Transporteur 
	 arleinummer 

	
Analysenummer 

	
Categorie 
	

Status 
	

Gewicht 
	

Afleveredres 

78.116.227 

Pagina 1 van 1 
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