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Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat  

Geacht'''. 

Met betrekking tot de hieronder genoemde steekproefkeuring rapporteren wij u hierbij , vooruitlopend op de 
definitieve rapportage, de toetsing van de samenstellingsanalyses. 

Depot 
Hoeveelheid 
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader 

: TGG/TGAG 02 productie vanaf 280217 
: ca. 9.960 ton 
: Vlasweg 19 - Moerdijk 

26 februari / 06:00 uur tot 03 maart 2017 / 02:00 uur 
: SIKB-Protocol 1001, versie 2.1 d.d. 12-12-2013 
: Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1 

Als bijlagen treft u aan: 
- Toetsing samenstellingsanalyses 

Beoordeling: 	Voor toepassing op of In de bodem voldoet de binnen deze steekproef uit de productie 
bemonsterde 9.960 ton thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat aan kwaliteitsklasse industrie en Is deze geschikt voor verwerking In 
een grootschalige toepassing. 

Civieltechnisch is het materiaal geschikt voor toepassing als "zand in aanvulling of 
ophoging". 



barium (Ba) 	 
cadmium (Cd) 
kobalt (Co)  
koper (Cu) 	 
kwik  (Hg) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
zink (Zn) 

8) 
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TOETSING ANALYSEGEGEVENS STEEKPROEF 

Toetsingskader: Regeling bodemkwaliteit en BRL 9335 

Opdrachtgever  
Partijnummer 
Partijgrootte 
Datum monstername  
Locatie monstername 

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

Metalen 

PAK's totaal (som 10) 
PCB's (som 7) 
minerale olie 

Conclusies: 
- de steekproef voldoet aan kwaliteitsklasse industrie 
- de steekproef is aeschikt voor verwerking in grootschalige toepassing 

M1 
94,9 

1,1 
1,1 

10,6 

M2 
94,6 
1,0 

< 1,0 
10,3 

gem 
94,85 

1,05 
1,05 

10,45 

Achtergrond-
waarde Wonen 

bodemfunctieklasse 
kwaliteitsklasse 

Industrie 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds 

1,5 6,8 
0,020 0,040 

190 	190 500_ 

y 4) gem. 
mg/kg ds 

33 
0,36 
4,8 
16 

0,12 
63 

2,5 
14 
91 

0,37 
0,0049 

< 20 

mg/kg ds 

31 
0,30 
4,4 
12 

0,099 
42 
3,2 
13 
73 

mg/kg ds 

32,0 
0,330 
4,60 
14,0 

0,1095 
52,5 
2,85 
13,5 
82,0 

gemeten concentraties gecorrigeerd 
naar "standaard bodem" 

M1 
mg/kg ds 

127,9 
0,620 
16,88 

33,1 
0,172 
99,2 
2,50 

	 40,8 
215,9 
0,370 

0,02450 
100,0 

Voldoet aan: 

niet van toepassing 
achtergrondwaarde 
klasse wonen 
achtergrondwaarde 
klasse wonen 
klasse wonen 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse wonen 
achterorondwaarde 
klasse wonen 
achtergrondwaarde 

Emissie-toets-
waarden 

mg/kg ds 

_ 
4,3 
130 
113 
-478.  

308 
105 
1
.00  

430 

Eisen aan 
emissie? 

n.v.t. 
Nee 

7\ee-
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

gemeten concentraties 
Grootschalige toepassing 

landbodem 

M1 M2 

standaard maximale waarden 

	 0,6 
15 

	40,0 
	 0,15 
	 50 
	 1,5 
	 35 

140 

1,2 
	 35 
-54 

0,8 
210 
88 
39 

200 

4,3 
	190 
	 190 

4,80 
530 
190 
100 
720 

40 
0,5 

0,39 	0,380 
0,0049 0,00490 

< 20 	20,0 

M2 
mg/kg ds 

120,1 
0,516 
15,47 
24,8 

0,1422 
66,1 
3,20 
37,9 

173,2 
0,390 

0,02450 
100,0 

gem. 
mg/kg ds 

124,00 
0,5681  
16,172 

28,97 
0,15732 

82,64 
2,850 
39,38 

194,58 
0,3800 

0,02450 
100,0 

Euroteam Milieu B.V. 
Datum  
Status beoordeling 	 
Rapportn r's Analytico 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 02 productie vanaf 280217 
ca. 9.960 ton 
28 februari t/m 03 maart 2017 
Vlasweg 19 - Moerdijk  

14 maart 2017 
Voorlopig 
201702690111 
2017026912/1 
2017026914/1 



.5 3 % gloeiverlies 
beoordeling 

1,3 % 
ongeschikt geschikt 

korrelverdeling 

Zand in aanvulling of 
ophoging 

meet- 
eis 	waarde 

Zand in zandbed 
meet- 

eis 	waarde 
< 63 11111 
< 2 pm 
< 20 pm  

.5 50 % 
5 8% 

10,4 % 
3,1 % 

515% 10,4 % 

6,0 % 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Opdrachtgever:  
Partijnummer: 
Partijgrootte: 
Datum monstername: 
Locatie monstername:  

Datum:  
Status beoordeling:  
Rapportnr's Analytico:  

14 maart 2017 
Voorlopig  
2017026901/1 
2017026912/1 
2017026914/1 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG  02 productie vanaf 280217 
ca. 9.960 ton 
28 februari t/m 03 maart 2017 
Vlasweg 19 - Moerdijk 

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

* ) Als tractie < 63 pm ligt tussen 10 % en 15 %. 

Conclusie: 
- De steekproef is geschikt voor toepassing als 'zand in aanvulling of ophoging' 

Euroteam projectnr.: 10P025 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

19~~11:03 - ILT 

Aanvullende informatie 

Geachte 

Dank voor de snelle reactie. 

Met vriendelijke groet, 



53 

I1 - ILT  

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

- ILT 
ins ag 9 mei 2017 13:05 

- ILT 
ReetMe"anvullende informatie 
Mekling_381307.0.pdf; BRL-9335 incl projectenlijst MVO.pdf; 115036-D-08-A 1.pdf; 
Grondbewijs mvo-12013-bertschi.pdf 

Van: 	 @mvogroep.nl] 
Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 11:08 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Betr.: RE: Aanvullende informatie 

Geachte 

Excuses voor de ontstane verwarring. Bijgevoegd treft u de documenten van onze laatst geleverde partij. 

Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag. 

>» ' 	 - ILT" /11111~1@ILenT.nl>  08-05-2017 13:36 >» 
Geachte 

Wellicht is door de formulering van mijn vraag om aanvullende informatie bij u een misverstand 
ontstaan. De vraag heeft betrekking op het laatste door Martens en Van Oord verstrekte certificaat en 
grondbewijs aan uw afnemers, niet op de door ATM aan Martens en Van Oord verstrekte certificaten, 
grondbewijzen en evt. aanvullende informatie. 
Kunt u deze alsnog toezenden? 

Met vriendelijke groet, 

1 

3 
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Melding besluit bodemkwaliteit 

Meldingnummer: 

Melding gedaan op: 

Melding type: 

Melding gedaan door: 

Status:  

381307.0 

08-07-2016 

Toepassing partij 

BAM INRFA REGIO WEST 
WEGEN 

barn bouwstoffen 

070-3714714 

bouwstoffen@bam.n1 

Verzonden 



1. Algemene gegevens van de toepasser /  eigenaar 

Naam 	 Bertschi 

Postadres 	 Theemsweg 27 

3197KM Botlek-Rotterdam 

Telefoonnummer 	 1081240088 

Faxnummer 

E-mailadres 	 @bertschi.com  

Rechtspersoon 

KvK nummer: 

Vestigingsnummer: 

Contactpersoon 

Naam 

Telefoonnummer 

Mobielnummer 

E-mailadres 	 all~@bertschi.com  

2, Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder 
Naam 	 BAM Wegen bv Regio West 

Postadres 	 Zonweg 33 

2516AK Den Haag 

Telefoonnummer 	 0703714714 

Faxnummer 

E-mailadres 

Rechtspersoon 

KvK nummer: 

Vestigingsnummer: 

Contactpersoon 

Naam 

Telefoonnummer 

Mobielnummer 

E-mailadres 	 @bam.ni 

Organisatie 

bouwstoffen@bamwegen.nl  

Organisatie 

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of 



Toegepast materiaal: 

Toepassingtype: 

Toepassingsgebied: 

4. Project details 
Naam:  

Grond 

Toepassing volgens gebiedsspecifiek 
toetsingskader 

Bertsch BV uitbreiding terminal Rotterdam 
Botlek 

Startdatum: 	 8-7-2016 

Einddatum: 	 20-2-2017 

5. Toepassing details 
Toe te passen partij 

Startdatum: 	 18-07-2016 

Afrondingsdatum: 	 02-09-2016 

Materiaal hoeveelheid: 	 80000 ton 



6. Adresgegevens van e toepassingslo atie 
Adres: 	 Manheimweg 

Postcode: 

Plaats: 	 rotterdam 

X-coordinaat: 	 75723 

Y-coordinaat: 	 433949 

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 	2,00 

Omschrijving: 

Plattegrond 

Bijgevoegde plattegronden: 	L15036-D-08-A.pdf 

Plattegrond: 

7. Gegevens van de locatie van herkomst 
Grondbewerkingsinrichting: 

Adres: 	 vlasweg 12 



Postcode: 

Plaats: 	 Moerdijk 

X-coordinaat: 	 100767 

Y-coordinaat: 	 411969 

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 

Omschrijving: 

Plattegrond 

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

Bevoegd Gezag 

Naam: 	 DCMR Milieudienst Rijnmond 

Afdeling: 

Adres: 	 Postbus 843 

Postcode: 	 3100AV 

Plaats: 	 SCHIEDAM 

Telefoonnummer: 	 010-2468140 

Faxnummer: 	 010-2468283 

9. Milieuhygiënische verklaringen 
Milieuhygiënische verklaringen: 	Erkende kwaliteitsverklaring 

Naam Producent 	 Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 

Rapportnummer 	 9335-2 

Erkeningsnummer 	 k41449/07 

Milieuhygiënische verklaringen: 	BRL-9335 incl projectenlijst MVO.pdf 

Kwaliteitgegevens bestand: 

Partijsplitsing 

Partij gesplitst: 	 nee 

Partijrelatie: 

Splitsing uitgevoerd: 

Datum splitsing: 

10. Status (Melder) 
Kenmerk Melder: 	 BD382/JEH/01 



Opmerking melder: 



Afbeelding van het NL BSB®-me 

Besluït 	 otffi wa 

53b 

NL BSB®  
productcertificaat 

KRIM 
Partner for pmgress •  

Nummer K41449/07 	 Vervangt K41449/06 

Uitgegeven 2015-08-01 

Geldig tot 	2017-02-01 	 Pagina 	1 van 3 

Grond 

Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 
VERKLARING VAN KIWA 
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 "Grond" d.d. 2014-09-12, conform 
het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

Dit certificaat heeft betrekking het volgende protocol van BRL 9335: 

• 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van 
het Besluit bodemkwaliteit 

• 9335-2: Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten in het kader van 
het Besluit bodemkwaliteit 

Kiwa verklaart dat 
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde 

producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties 
voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL-BSB®-merk op de wijze zoals aangegeven in dit 
productcertificaat. 
voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de 
melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag met uitzondering 
van de melding aan RINS Leefomgeving/Bodern+. 
met in achtneming van het bovenstaande, grond in zijn toepassing voldoet aan de relevante 
eisen van het Besluit bodernkwaliteit. 

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur & Milieu erkend 
certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende 
kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteltni en van 
Bodem+: www.bodemplus.nl.  

Kiwa 
Advies: raadpleeg www.kiwa.ni  om na te  gaan of dit certificaat geldig is. 

Klem Nederland B.V. 
Sr Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 

Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
Infog‘kiwa.N 
wervi.klwa nl 

KMO 
B YA C 

Certificaathouder 
Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf 
Damweg 50 
4905 BS OOSTERHOUT NB 
Postbus 326 
4900 AH OOSTERHOUT NB 
Tel. 0162-474747 
Fax 0102-474748 
www.mvogroep.n1 
info@mvogroep.ni  

Uitvoeringslocatle 
Zie bladzijde 2 van dit certificaat 

®is een collectief merk van 
Stichting Bouwkwalitelt. 



NL B S B®  productcertificaat 	 K41449/07 

Grond 

UITVOERINGSLOCATIES 

Locatie  9335-1  9335.2*  9335-4 

    

Plas van Heenvliet, Kanaaldijk West, ZWARTEWAAL 
	

X X 

 

    

•Kiwa heeft aan de certificaathouder een projectenoverzicht verstrekt van de beoordeelde 9335-2 

PRODUCTSPECIFICATIE 

Milieuhygiënische specificatie 
De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals deze gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit en heeft hierbij een 
kwalificatie als: 
Voor de toepassingen in of op de bodem: 
• grond die voldoet aan de achtergrondwaarden met in achtneming van art 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit of; 
• grond die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen of; 
• grond die voldoet aan de maximale waarden bodem kwaliteitsklasse Industrie. 

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren: 
• grond die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse A; 
• grond die voldoet aan de maximale waarde kwaliteltsklasse B; 
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet oppervlaktewater, 
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout oppervlaktewater. 
• baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden over het aangrenzende perceel. 

Voor de toepassing in een grootschalige toepassing: 
• grond.  die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen. 

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld: 
• grond die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader. 
of baggerspecie 

De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op het grondbewijs dat bij de partij behoort (zie onder 
MERKEN). De geleverde partij Is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en vermeid op het 
grondbewijs. Extra parameters worden alleen dan onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit 
noodzakelijk is of indien tijdens de monsterneming waarnemingen worden gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is. 

Vraag Indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaathouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt 
uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten. De onder protocol 9335-2 gecertificeerde projecten worden geregistreerd op een 
overzichtslijst, welke door de certificatie-Instelling wordt beheerd. Vraag indien gewenst een actueel overzicht van deze projecten op bij Kiwa 
Nederland B.V. 
Voor de toepassingsmogelijkheden wordt verwezen naar het grondbewijs en naar de Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling geeft nadere te 
volgen aanwijzingen voor de verwerking. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen worden toegepast onder de 
toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit. 

MERKEN 
Elke partij grond wordt voorzien van een grondbewijs. Op dit grondbewijs staan de volgende gegevens vermeld: 

de datum waarop het grondbewijs is afgegeven; 
een unieke code voor het betreffende grondbewijs; 
NAW van de afnemer; 
NAW van de plaats van herkomst; 
NAW van de plaats van bestemming; 
NAW van de certificaathouder; 
partijgrootte (in m3  / kg / ton); 
de milieuhygiënische kwalificatie; 
het toegepaste protocol behorende bij deze BRL; 
de datum van levering; 
geldigheid van het grondbewijs; 
geschiktheid voor toepassing; 
indien vereist een PMV kenmerk (niet bij achtergrondwaarde grond); 
het NL-BSB beeldmerk (zie hieronder) onder vermelding van het certificaatnummer. 

Pagina 2 van 3 



NL BSB®  productcertificaat 	 K41449/07 

Grond 

Grond 
K41449 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING 
Voor grond of baggerspecie gelden de volgende toepassingsvoonnearden: 
- 	de grondbag,gerspecie dient te worden toegepast conform de markering op het grondbewijs, waarin het 

toepassingsgebled/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product Is gekwalificeerd; 
voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m3; 
de grond/baggerspecie dient te worden toegepast In overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit 
(functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 

Toepassingen in hoeveelheden van minder dan 50 m3  van grond die de achtergrondwaarden niet overschrijdt hoeven niet te worden gemeld. 

WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
1. Bij aflevering inspecteren of: 

geleverd Is wat is overeengekomen; 
het merk en de wijze van merken juist zijn: 
de afieveringsbon/het grondbewijs alle gegevens bevat 
de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen. 

2. indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met 
Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. 

en zo nodig met 
Kiwa Nederland B.V. 

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
5. Het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het 

bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN' 
AP04 	 Accreditatleprogramma Bouwstoffenbeslult AP04, versie 3, SIKB, Gouda. 
Besluit bodemkwaliteit 	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469. 
Regeling bodemkwaliteit 	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 

*Voor de juiste versie van de vernielde documenten wordt verwezen naar het laatste wljzigingsblad bij BRL9335 
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kheara 
Partner for progress 

Autorisatie Kiwa 

Datum: 1 maart 2016 

1 AW= voldoet aan de achtergrondw aan:len voor grond. 
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Bertschi B.V. 
Theenowel 21 Rotterdam 



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

Certificaathouder 	 v04 

Afnemer 
Naam 
Adres 
PC + Woonplaats 
Telefoon 
Telefax 

: BAM Wegen bv Regio West 
: Zonweg 33 
: 2516 AK Den Haag 
: 070 371 47 14 

Bestemmingslocatie 
Naam 
Adres: 
PC + Woonplaats 
Partijkenmerk melder 

: Bertschi 
Manheimweg 

: Rotterdam 
: 381307 

Partijgegevens 
Algemeen 
Mv0 beschikt over een NL-BSB certificaat en verklaart hierbij de volgende partij grond gekwalificeerd te hebben. 
Partijkenmerk 	 : MVO-12013-Bertschi 	 Datum levering 	:18-07-16 t/m 17-08-16 
Partijomvang 	 : 77.422 ton 	 Plaats van levering 	: Manheimweg Rotterdam 
Civiele kwaliteit indien onderzocht 	: - 	 Partijnummer 	:1 
Betreft een 	 : x enkelvoudige partij 	o gesplitste partij 	 D samengevoegde partij 

(oorspronkelijke partijgrootte: 	ton 
Herkomst 	 : Tijdelijk depot Oostelijke Randweg 5 Moerdijk (oorspronkelijke herkomst: Vlasweg 12 Moerdijk) 

Kwaliteit 
Voor de toepassingen in of op de bodem: 

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

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

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

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

De partij is onderzocht op de volgende standaardpakketten: 
x pakket A 	 13 pakket C3 	 ❑  aanvullende parameter(s): 
❑ pakket Cl 	 ❑  uitloging 
❑ pakket C2 

Gegevens afnemer en locatie 

Wenken voor de afnemer 
x Dit grondbewijs is geldig tot maximaal 3 jaar na de datum van uitgifte en dient gedurende een periode van 5 jaar bewaard te blijven 
❑ Deze partij grond is zowel milieuhygiënisch als civieltechnisch gekwalificeerd 
x Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater 
r3 Deze partij grond is bedoeld voor toepassing op of in de bodem onder oppervlaktewater 

Autorisatie 
Certificaathouder 
Naam 
Datum afgifte grondbewijs 
Paraaf 

: Martens en Van Oord Certificaatnummer 
Versie 

K41449 

Grondbewijs BRL9335 
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Van: 	~. 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: ATM 
Datum: 	donderdag 18 mei 2017 12:44:13 

Hoi 
Volgens mij moet toch echt worden voldaan aan de eisen van traceerbaarheid. Dat vloeit 
namelijk voort uit de volgende passages die in samenhang moeten worden gelezen: 
Par. 6.1 (7500): 
Als algemene randvoorwaarde geldt dat een zodanige administratie wordt gevoerd dat 
in- en uitgaande stromen volledig en partijgewijs kunnen worden gevolgd. 
Par. 6.6. (7510): 
Inleiding: 
Uitsluitend partijen die conform 6.3-6.5 de eindacceptatie positief hebben doorlopen 
mogen, voorafgaande aan procesmatige bewerking, worden samengevoegd/geclusterd 
tot een opslagduster, mits (conform 6.3.4 (tabel) en 6.3.5.) separate bewerking tot 
eenzelfde kwaliteit van eind- en restproducten zou leiden. Clustering vindt dus plaats op 
basis van (overeenkomsten in) aard en samenstelling van de chemische en fysische 
verontreiniging. 
In geval van samenvoeging van partijen tot een opslagcluster wordt administratief 
vastgelegd uit welke partijen (c. q. afzonderlijke afvalstroomnummers) een clusterpartij 
is samengesteld. 
De toelichting op vorenstaande passages stelt: 
Hiertoe kan bijvoorbeeld een (uniek(e)) code, opslagcluster-nummer of -naam aan de 
gezamenlijk opgeslagen partijen worden gebruikt. 
Aan de hand van deze administratieve vastlegging ten aanzien van samenvoeging van 
partijen kan worden vastgelegd op welke specifieke verontreinigingen tijdens bewerking 
én uitkeuring dient te worden gelet. 
Toelichting algemene uitgangspunten voor samenvoeging van grond c.a.: 
Met de hiervoor beschreven wijze kan een partij gedurende de aanwezigheid binnen de 
inrichting van het gecertificeerd bewerkingsbedrijf worden geïdentificeerd en gevolgd. 
Hieruit trek ik de conclusie dat de individuele partijen tot en met de opslagclusters 
administratief moeten kunnen worden gevolgd. 
Dan naar de tekst over de productie en bewerkingsclusters die ontstaan uit de 
opslagclusters. Daarin wordt niet meer en ook niet minder gesteld dan dat er productie 
en bewerkingsclusters worden samengesteld voor een optimale benutting van de 
installatie. Maar wel met inachtneming van de hiervoor genoemde uitgangspunten. In de 
administratie van ATM moet het volgende zichtbaar zijn: 

1. Welke individuele partijen zijn geaccepteerd; 
2. Waar deze partijen zijn opgeslagen op het terrein; 
3. Uit welke partijen een opslagcluster is samengesteld en waar dit opslagcluster op 

het terrein is gelegen; 
4. Uit welke opslagclusters een productie of bewerkingscluster is ontstaan. 

Ik heb uit onze gesprekken het beeld over gehouden dat ATM deze administratie niet op 
orde heeft. En daarmee zou ATM in strijd handelen met de 7510. 
Ik heb verder nog even gekeken naar je mail van vorige week. Daar heb ik ook nog een 
aantal gedachtenspinsel bij geplaatst. 
Grnftt_ 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Hoi 

Ik heb 
eerder al aangegeven dat voor wat betreft thermisch reinigen er uitzonderingen op deze 
algemene randvoorwaarden staan waarmee dit onderuit wordt gehaald. 
in de Bil (en ook de essentiële eisen) staat in paragraaf 6.1 het volgende; 
"Als algemene randvoorwaarde geldt dat een zodanige administratie wordt gevoerd dat 
in- en uitgaande stromen volledig en partijgewijs kunnen worden gevolgd." Dit lijkt hard 
te zijn, maar het venijn zit hem in het woordje "algemeen". 
Aan het eind van de essentiële eisen is paragraaf 6.6 van Protocol geheel opgenomen. 
In de inleiding van deze paragraaf staat voor wat betreft de overslag en opslag het 
nodige opgenomen over het samenvoegen van partijen voorafgaand aan bewerking. 
In deze paragraaf staat verder de volgende alinea opgenomen over Productie- en 
bewerkingsclusters.; 
"Productie- en bewerkingsclusters 
In sommige gevallen wordt na(ast) de opslagclustering — vóór bewerking - nog 
overgegaan tot het samenstellen van zogenaamde productie- of bewerkingsclusters. Dit 
betekent dat separate opslagclusters niet separaat worden bewerkt, maar dat een 
zekere hoeveelheid (gerelateerd aan de productie- of verwerkingscapaciteit van de 
inrichting) vóór bewerking wordt gemengd/geclusterd met (een deel van) een andere 
opslagcluster. 
Toelichting: 
Dergelijke productie- of bewerkingsclusters worden - met in acht name van de hiervoor genoemde uitgangspunten -

samengesteld ten behoeve van een optimale benutting van de installatie ('makkelijke' grond tezamen met 'moeilijke' 

grond, e.d.). Teneinde alle onderdelen von een installatie optimaal te benutten en een gelijkmatige bedrijfsvoering te 

realiseren, is het bijvoorbeeld bij thermische reiniging gewenst 'hoogcalorische' grond te mengen met 'laagcalorische' 

grond, terwijl bij extractieve reiniging menging van 'slibrijke' met 'slibarme' partijen zinvol kan zijn." 

De hiervoor genoemde uitgangspunten slaan op de uitgangspunten voor samenvoeging 
uit dezelfde paragraaf, niet op het in paragraaf 6.1 opgenomen algemene uitgangspunt. 
ATM werkt volgens de hierboven beschreven werkwijze. 

Blijft verder over het terugbrengen van het rookgaswaswater in het productieproces. Dit 
blijft het enige harde punt, (ondanks dat met een wijzigingsvergunning door Provincie 
Noord Brabant is toegestaan). Het is ook een punt dat direct relatie heeft met de hoge 
gehalten aan sulfaat en de hoge PH-waarden en daarmee het gesignaleerde probleem. 
Voor wat betreft de bevindingen met betrekking tot de eisen die te stellen aan het over 
te dragen dossier tussen ATM en Martens en van Oord (zie mijn mail van vorige week) 
en de daar minimaal in op nemen gegevens van in ieder geval Sulfaat en PH-waarden; 
daar is zeker sprake van artikel 18 overtredingen. Deze hebben echter geen van allen 
een basis in de Essentiële Eisen van toezicht voor de ILT. Ik stel mij zo voor om dit wel 
nog steeds op te nemen in het inspectierapport voor ATM en dit in de onderbouwing van 
de artikel 16 wel (aanvullend) te benoemen maar niet te gebruiken voor de formulering 
van de eventuele last (naast omdat het geen EE betreft mede omdat we hebben 
geconstateerd dat ATM op dit onderdeel nu wel naleeft en wij de kans op herhaling nihil 
achten). Voor wat betreft Martens en van Oord pleit ik er voor om deze punten op te 
nemen in een (rapport bij) een uitgebreide afzienbrief. Hierin kan aangegeven worden 
dat wij onderzoek hebben gedaan naar het signaal, geconstateerd hebben dat MvO 
artikel 18 heeft overtreden, maar dat deze overtredingen geen onderdeel uit maken van 
de essentiële eisen en de ILT dus niet over gaat tot het plegen van en interventie. 
Overigens hebben wij hier niet kunnen constateren dan MvO nu naleeft. De laatste 
levering is van september 2016 en is nog gedaan zonder over de verplichte aanvullende 
gegevens over Sulfaat en PH te beschikken. Wel wil ik er in dit geval voor pleiten aan te 
geven dat wij de CI van onze bevindingen op de hoogte gaan stellen,alsmede de 

- ILT 



indieners van het signaal. 
Hoewel hier wel degelijk sprake is van een essentieel onderdeel van het systeem, 
namelijk de (essentiele)randvoorwaarden waaronder de verantwoordelijkheid van de 
productcertificaathouder over gaat naar een andere partij, wordt hiermee pijnlijk 
duidelijk dat de EE de ILT te veel beperken. In de HUF-toets op de EE hebben wij ervoor 
gepleit een artikel op te nemen waarin aangegeven wordt dat als er sprake is van een 
opstapeling van overtredingen die geen EE betreffen, maar aantoonbaar wel 
milieuhygiënische schade aan kunnen richten, de ILT alsnog op kan treden. Helaas heeft 
deze "ontsnappingsclausule" het niet gehaald. Deze zaak geeft mogelijk aanleiding deze 
clausule alsnog aan de EE toe te voegen. 
Wordt vervolgd. 
Groet, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

11.1 
RE: Eerste Concept inspectierapport ATM 
vrijdag 12 mei 2017 16:26:52 
Concept inspertierapport ATM 10-05-2017 opmaillgaz 
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Hoi 
Zie ier mijn aanvullingen en gedachtespinsels. Hopelijk kunnen jullie hiermee uit de 
voeten. 
Groet 

- ILT 
11 mei 2017 13:28 

- ILT 

Van: 
Verzon 
Aan: 
CC: 
On erwerp. 1  erste Concept inspectierapport ATM 
Urgentie: H 
Hoi 
Hier ij mijn opmerkingen en aanvullingen (geel gemarkeerd). Samen met de input uit 
de mail van 	over de BRL 9335 vormt dit volgens mijn een goede basis voor een 
gedegen inspectierapport en een goed onderbouwde interventie. 
Succes met de afronding. Maandag 22 september laat ik me graag verrassen door het 
eindresultaat. 
Groeten, 

Van: 	 - ILT 
Verzon 	ag mei 017 8:19 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT 
On erwerp: 	etste Concept inspectierapport ATM 
Hoi 
Klopt, moet die tekst ook nog uitwerken. Deze hangt vast aan de uitspraak Certicon. 
Moet ik nog uitwerken en lijkt mij ook eentje waar zijn wijze raad bij kan 
verschaffen! 
Groetjes, 
MIE 
Van: 	 - ILT 
Verzon 	 10 mei 201716:05 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwer : 	etste Concep ins• ierappo 
Hoi 
Ik kom er vandaag niet meer aan toe. Morgen heb ik vrij dus ik kijk er vrijdagochtend 
vroeg wel even naar. 
arnizt- 



Verzon en: • - e • 10 mei 2017 16:03 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onde er : . e e • cep ins 	ierappor  
Hoi 
Ik heb je opzet even snel doorgelezen. Ziet er wat mij betreft goed uit. Morgen ochtend 
kom ik met een uitgebreidere inhoudelijke reactie. Klopt het dat de artikel 16 overtreding 
nog niet is uitgewerkt? 
Groeten, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry com) 

Van: 	 - ILT 
Datum: woensda 10 mei 2017 3:15 PM 
Aan: 	 ILT 	ILT 
Onderwerp: Eerste Concept inspectierapport ATM 
Hoi 
Bijgaan een eerste, ruw concept, van het inspectierapport ATM. 
Tussen de "ILT-Dag bedrijven door" ga ik hier morgen mee verder. Zouden jullie 
(globaal) willen kijken of dit een goede lijn en opbouw is? 
Verder za! ik nog gaan werken aan formulering/brief van de (V) LOD. Ik hoop deze twee 
producten morgen af te krijgen. 
Daama(ast) zal intern het MT geïnformeerd moeten warden en geadviseerd moeten 
worden over de consequenties en het vervolgtraject op het moment dat de (V) Lod de 
deur uit gaat. Ik stel mij voor daar een oplegmemo voor op te stellen. Dat zal niet 
eerder worden dan maandag. Ik hoop dat dit snel genoeg is. 
Graag reactie! 
Met vriendelijke groet, 



CC: 
On erwerp: er p eking in 
Urgentie: Hoog 
Hoi 

- ILT 
naai over normering sulfaat 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 
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J:IJ; 
.2 LI; 

FY!: Ter bespre "ng in het MT WPS: Toezk tsignaal over normering sulfaat - nu de juiste versie 
woensdag 5 juli 201714:36:45 

*Mi 41 1:ze 	•. el w MAIL 1:1:* 

Hoi 
Graag op e agenda var morgen opnemen. 
Danmk, 
111111L 
Van: 
Verz 
Aan: 
CC: 
On erwe 	er -.preking 
versie 
Excuus, dit is de juiste versie 
Van:  _~.11111111  ILT 
Verz nuen. wo W151142 	li 2017 13:51 
Aan: 	 - ILT 

- ILT 
uli 2017 13:53 

LT 
- ILT 

oezi 	ignaal over normering sulfaat - nu de juiste 

Bijgev-  oegá het toezichtsignaal over het ontbreken van een norm voor sulfaat in grond 
(nav de casus ATM). 
Het signaal is in samenwerking met 	opgesteld. 
Kan je dit, indien je akkoord bent met •e in ou•, agenderen voor het MT? 
Alvast bedankt. 
Groet, ni 
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Toezichtsignaal over normering sulfaat voor grond 

Kwaliteitseisen grond 
Aan grond wordt in het Besluit bodemkwaliteit andere eisen gesteld dan aan bouwstoffen. Het 
thermisch reinigen van verontreinigde grond is een aangewezen werkzaamheid en mag alleen door 
erkende bedrijven worden uitgevoerd. Deze bedrijven dienen het thermisch reinigingsproces in te 
richten conform de BRL 7500 en protocol 7510. De gereinigde grond moet na reiniging voldoen 
aan de milieuhygiënische kwaliteit zoals deze in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling 
bodemkwaliteit is vastgelegd. Bij het thermisch reinigen van grond kan op grond van de 
voornoemde BRL en protocol ook Teerhoudend Asfalt Granulaat (wat op zichzelf genomen een 
bouwstof is) worden toegevoegd. Het gereinigde materiaal kan als grond worden beschouwd mits 
het materiaal voldoet aan de normwaarden zoals genoemd in tabel 1 van bijlage B van de Regeling 
Bodemkwaliteit (Rbk). 

Probleemstelling 
De ILT heeft in een handhavingzaak te maken met een bedrijf dat verontreinigde grond samen 
met TAG (teerhoudend asfalt granulaat) reinigt. De grond die ontstaat uit het thermische 
reinigingsproces bevat zeer hoge sulfaatgehaltes die in een aantal situaties ook zijn uitgeloogd en 
daarmee tot bodemverontreiniging hebben geleid. Het valt de ILT in dat kader op dat tabel 1 van 
bijlage B van de Rbk (achtergrond en maximale waarden voor grond en baggerspecie) geen 
normwaarde voor sulfaat bevat. 

Voor niet-vormgegeven bouwstoffen worden in de Rbk wel eisen gesteld voor sulfaat, zie tabel 1 
van bijlage A van de Rbk. 

Risico 
De grond afkomstig uit het reinigingsproces wordt thans nuttig toegepast in bijvoorbeeld 
dijklichamen maar ook onder wegen. Een hoog sulfaatgehalte in de thermisch gereinigde grond 
kan leiden tot een hoge pH-waarde wat negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu. Zo kan 
toepassing van deze grond op bijvoorbeeld veengrond mogelijk leiden tot inklinking door de hoge 
pH-waarde. Ook kan grond met een hoge pH-waarde mogelijk tot gezondheidsschade leiden bij 
mensen die hier mee in contact komen en tot ecologische schade leiden. 

Het is de ILT bekend dat er door verschillende partijen, op basis van diverse concrete casussen 
waar (milieu)schade is ontstaan, inmiddels onderzoek wordt gedaan naar de exacte schadelijke 
gevolgen van uitloging van sulfaat uit thermische gereinigde grond waaraan in het proces TAG is 
toegevoegd. 

Gevraagde actie (WPS XX): zo spoedig mogelijk 
De ILT verzoekt DGRW om op basis van de thans in uitvoering zijnde onderzoeken naar de 
gevolgen van toepassing van thermisch gereinigde grond de normwaarden waar grond aan moet 
voldoen uit te breiden met tenminste een normwaarde voor sulfaat. 
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Van: 
Aan:  
Onderwerp: 	RE: ATM, 
Datum: 	donderdag 18 mei 2017 12:44:15 

Hoi 
Zie mijn gedachten die ik in de onderstaande mail heb verwoord. 

Van: 
Verzon en: •on•er•ag m 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwe p: 
Heren, 
Ik heb alsnog een paar hele lezenswaardige passages uit de Br19335-2 gehaald die de zaak een extra dimensie 
geven en in een ander licht stellen. 
Het lijkt me goed om de relatie tussen de 7500, 7510 en 9335-2 goed uit te schrijven. 
Zie bijv. paragraaf 1.2 9335-2 en EE par. 6.8.3 van 7510. 
In paragraaf 6.7.1 van BH 9335-2 met betrekking tot de te onderzoeken stoffen en eigenschappen is de volgende 
alinea opgenomen die wij (nog) niet goed in onze overwegingen hebben meegenomen; 
Uitbreiding analysepakket met uitloging van anorganische parameters 
Het Besluit bodemkwaliteit stelt emissie eisen aan grond bij verwerking in een 
grootschalige bodemtoepassingen (art 60 van bbk). De uitloging van grond met een 
samenstellingi,vaarde groter dan de emissietoetswaarde en waar met een pH (pH-I(C12) 
groter dan 5 is (zeer) gering. Op basis van at 4.5.1 lid 1 sub b van de regeling 
bodemkwaliteit is de overschrijdingskans gering en kan bepalen van de uitloging 
achterwege blijven (kans op overschrijding < 5%). 
Het achterwege blij-c'en van het bepalen van de emissie ‘-an grond toegepast in 
grootschalige i.verken in bovenstaande situaties(uitloogbeslissystematiek") kan Met 
worden toegepast op gereinigde grond. 
Deze alinea gaat over grootschalige bodemtoepassingen als bedoeld in het Bbk. Is deze 
paragraaf hier wel van toepassing? ATM heeft in ieder geval geen idee of er een 
grootschalige bodemtoepassing wordt gemaakt met het geleverde zand. En zijn er 
uiteindelijk grootschalige bodemtoepassingen gerealiseerd met het ATM zand en wist 
MvO daarvan? 
Naast eerdere aangegeven aanwijzingen in de Br! 7510 vindt ik dit wel een hele sterke 
aanwijzing. 
In principe wordt en is door ATM wel aan déze eis voldaan; de emissie van anorganische 
parameters en de PH waarde wordt in de analyses bij ATM wel meegenomen. 
De voornoemde alinea gaat in op het bepalen van de uitloging en niet zo zeer op het 
bepalen van de PH waarde. 
ATM (en ook Martens en Van Oord) voldoen echter niet aan de eis, geformuleerd in parágraaf 
3.10 van Br! 9335. Door de (in de BrI 9335 verplichte!) analysegegevens van de anionen en de 
PH-waarden niet mee te leveren voldoet het dossier niet aan de eisen van de Bri9335. Dit is een 
overtreding van zowel ATM als MvO. 
3.10 Overdracht van partijen grond voordat de partij is toegepast in 
het werk 

- ILT 
017 10:11 



In een aantal specifieke situaties kan het voorkomen dat een partij niet (direct) wordt 
geleverd op de plaats van de bodemtoepassing, maar dat de grond bijvoorbeeld in een 
tijdelijke opslagdepot wordt opgeslagen. In dergelijke situaties kan de certificaathouder 
de totale verantwoordelijkheid overdragen aan een andere BRL 9335-certificaathouder. 
Hierbij dient tevens een (kopie van de relevante onderdelen van) het partijdossier te 
worden overgedragen. De ontvangende certificaathouder controleert of het dossier aan 
de eisen van de BRL 9335 voldoet. 
Interessant in dit verband is dat in het partijdossier de traceerbaarheid van partijen 
wordt vastgelegd e. Zie paragraaf 3.11 van de 9335 en 6.14.1 9335-2 (De administratie 
dient zodanig te zijn ingericht dat op elk moment de relatie tussen ingaande partijen 
verontreinigde grond/baggerspecie, opgeslagen partijen en definitief bestemde partijen 
grond kan worden gemaakt). 
De analyse gegevens worden in 6.14.4 (gegevens over uitgaande partijen) niet 
gedefinieerd. Waar maak je uit op dat de gegevens over het sulfaatgehalte hadden 
moeten worden toegevoegd aan het partijdossier? Zie ook mijn eerdere opmerking over 
de grootschalige bodemtoepassing. 
Wellicht kan je, met een beetje creatief redeneren, wat met de volgende alinea uit 
paragraaf 6.7.1: 
Uitbreiding analysepakket 
Indien de herkomst van de aangeboden partij aanleiding geeft om, al dan niet op 
aangeven van de aanbieder, te veronderstellen dat het analysepakket onvoldoende 
gegevens oplevert om de verontreinigingsaard vast te stellen, moet de partij aanvullend 
Worden geanalyseerd (samenstelling en/of uitloging) op die parameter(s), waarvan op 
basis van voorkennis is te verwachten dat deze partij aanwezig is (zijn). 
Indien tijdens de bemonstering andere verontreinigingen worden geconstateerd zal de 
partij ook hierop moeten worden onderzocht. Ook kan de afnemer gemotiveerd 
verlangen dat de partij op meer parameters wordt onderzocht dan het hierboven 
vermelde 'standaardpakketten'. 
In paragraaf 6.11 Bestemmingsadvies 

is het volgende opgenomen; 
Een bestemmingsadvies over een definitieve bestemming voor de toepassing kan alleen 
worden verstrekt indien de partij is gekeurd en getoetst (geclassificeerd). De 
certificaathouder informeert de ontvangende partij op basis van welke informatie een 
afbakening van het analysepakket heeft plaatsgevonden ten opzichte van de eisen uit 
bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Indien er geen overeenstemming is tussen 
certificaathouder en de ontvangende partij over het stoffenpakket volgt een 
complementering van de bewijsmiddelen. 
Het bestemmingsadvies bevat een voorstel voor een mogelijke bestemming van de 
partij. Dit advies kan zowel gerelateerd zijn aan het generieke toetsingskader alsmede 
het gebiedsspecieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit. Dit snap ik niet in goed \\ aarom  je aan \\ ilt  
haken bij de generieke en aebiedsspeeilleke toetsinuskaders uit het Bbk. Is er weel sprake \ an een 
gehiedspeci fiek toetsingskader? 
In het advies wordt 
de locatie waar de partij (definitief) wordt toegepast vermeld. Bij de feitelijke levering 
van de partij wordt deze locatie ook aangegeven op het grondbewijs. 
Dit artikel maakt de noodzaak om naast de standaard-toetsing aan 
het Bbk extra informatie te leveren die relevant is om te kunnen 
toetsen aan gebiedsspecifieke kaders. Gelezen alle eerder al 
aangegevn aanwijzingen over Sulfaat en PH-waarden in Protocol 
7510 (Tabel 1, zeefzand) en daarbuiten (Advies commissie Bodem) 
hebben wij hier volgens mij toch een punt te pakken. 
We blijven nog steeds uit de normendiscussie, maar constateren wel 
dat niet alleen gemeten en geanalyseerd had moeten worden op de 
uitloging van anionen en PH-waarde, maar dat tussen 2012 en 2017 
ATM op grond van Protocol 9335-2 deze gegevens ook had moeten 
verstrekken. Bovendien blijven wij met deze aanvullen wel buiten de 
normendiscussie van het Bbk maar hebben we toch een voldoende 
sterk punt om dit aspect mee te nemen in onze interventie. 
Hierbij aangetekend dat bovenstaande artikelen niet in de essentiële 



eisen zijn opgenomen. Een interventie op basis van artikel 18 op dit 
onderdeel is op grond daarvan uitgesloten, een interventie op grond 
van artikel 16, waarbij het resultaat van de werkzaamheid zoals 
beschreven in Br! 9335-2 wordt hiermee extra versterkt en komt 
bovendien tegemoet aan de wens van de andere toezichthouders 
zonder dat wij de normendiscussie gaan voeren. Bovendien kan op 
grond van par.6.7 van Bil 9335-2 moeilijk volgehouden worden dat 
de gegevens over uitloging anionen en PH-waarde niet met het 
certificaat meegeleverd hadden moeten worden aan de afnemer. Kan 
mijns inziens ook meegenomen worden. 
Deze passage uit de Brl 9335 wil ik jullie ook niet onthouden; 
1.3.4 Koppeling (milieu)-vergunningen 
Indien onderdelen van deze BRL strijdig zijn met hetgeen in vergunningen van het 
Bevoegd Gezag is voorgeschreven, dan zijn de vergunningsvoorwaarden en/of -
voorschriften bepalend. De certificaathouder dient dit zelf afdoende vast te stellen en 
hiermee rekening te houden. Gedacht kan worden aan vergunningen voor acceptatie, 
eigen opslagdepot(s) of opslagdepot(s) die geen eigendom zijn van de certificaathouder, 
maar wel worden gebruikt voor de opslag van grond. 
De vraag is wat dit betekent voor het verhaal ven de relatie met de miluevergunning 
zoals ik in het inspectierapport heb opgenomen. Deze passage lijkt in strijd te zijn met 
par. 1.3 van protocol 7500, op basis waarvan het verhaal in het inspectierapport is 
opgebouwd 
Dit is volgens mij geen probleem omdat het gescheiden houden van gereinigd 
eindproducten en rookgasreinigingsresidu niet worden geregeld via de 9335. Geen 
probleem volgens mij! 
Graag overleg hierover! 
Groetjes, 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	Concept inspectierapport ATM versie 20170519 
Datum: 	vrijdag 19 mei 2017 10:35:52 
Bijlagen: 	Concept inspectierapport ATM versie 20170519.docx 

Hoi  HE , 
Hierbij de tussenstand. 
Ik heb ook de passages opgenomen uit de Brl 7500. Interessant (maar moeilijk door mij 
te kopiëren) is bijlage 2 in de 7500, waarin een overzicht van de scope is aangegeven. 
Hierin zie je dat er meerdere afzetmogelijkheden zijn waarbij het bewerkte product 
onder meer als grond kan worden afgezet, maar ook mogelijk als (grondstof voor) een 
bouwproduct geleverd zou kunnen worden. (denk aan koude immobilisatie, waarin ook 
in tabel 1 van de 7510 naar wordt verwezen). 
Tussen de regels door zou je kunnen lezen dat een uitkeuring plaats dient te hebben 
naast een uiteindelijke keuring en afzet onder de Brl 9335. 
Naast de door jou aangegeven aanwijzingen in de 7500 geeft 7510 op één plaats 
(indirect) ook aan dat op grond van de 7510 een uitkeuring van het eindproduct plaats 
zal moeten vinden. Hierbij is in de toelichting het woordje "uiteindelijk" cruciaal, wat 
impliceert dat er vooraf nog een andere uitkeuring van het eindproduct plaats dient te 
vinden. 
Protocol 7510, paragraaf 6.8.1 
Toelichting: 
Binnen de inrichting/locatie van bewerking mogen derhalve depots mogen worden 
samengesteld met dezelfde producten zonder een maximum aan de omvang daarvan. Keuring, 
afzet en toepassing zal uiteindelijk  wel per 2.000 resp. 10.000 ton gaat plaatsvinden (o.g.v. BRL 
SIKB 1000 of BRL 9335). 
Tijdens deze productclustering wordt geadministreerd uit welke (inputcluster)partijen 
het product afkomstig is geweest. Daarmee kan tijdèns de uitkeuring worden gelet op, de 
parameters die in de inputpartijen aanwezig zijn geweest (conform 6.8.2.). Bovendien 
wordt de precieze locatie van deze opslag op de terreinplattegrond vermeld. 
De passage daaronder is ook zeer lezenswaardig en versterkt ons verhaal over de 
traceerbaarheid. 
Groet, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

- 1T 
RE: Concept inspectierapport ATM versie 20170519 
maandag 22 mei 2017 15:51:59 
Concept inspectieuippott ATM versie 70170514111,daz 

Hoi 
Ik he nu het hele document doorgewerkt en al mijn opmerkingen, aanvullingen en 
gedachtenspinsels er bij gezet. Na lezing van het hele inspectierappoit ben ik van 
mening dat een artikel 18 overtreding voor het niet meten van sulfa 	hen en niet 
leveren van de gemeten gehalten er niet in zit. Ik zie meer in een toezichtsignaal over 
dit punt. Zie hierover ook mijn gedachten in het inspectierapport zelf. De overige twee 
punten (traceerbaarheid en gebruik waswater) kunnen we mijns inziens goed overeind 
houden en daar zit ook het milieuhygiënisch belang. Die twee punten kunnen nu landen 
in een vLOD. 
Hopelijk kan je er zo mee uit de voeten. 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	Inspectierapport ATM en voorzet tekst voor nota aan MT/DT 
Datum: 	 woensdag 24 mei 2017 14:16:14 
Bijlagen: 	Tekst nota over ATM.docx 

Concept inspectierapport ATM versie 20170524.docx  
Bijlage overzicht sulfaatgehalten en pH waarden.docx 

Hoi 
Bijgaand het aangepaste inspectierapport over ATM en een concept voor de nota aan het 
MT/DT. Kan jij hier ook nog even met een kritische blik naar kijken? 
NE is inmiddels redelijk op de hoogte en lijkt mij goed als zij de nota even kritisch 
bekijkt. 
Voor wat betreft de vLOD zit ik nog met een dilemma. Het is wel duidelijk wat de lasten 
zullen zijn. De hoogte van de dwangsommen vraag ik mij af wat daarvoor effectief is. 
Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Goed om hier even over te sparren? 
Groet, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

11.1; 	 Ja 

RE: Inspectierapport ATM en voorzet tekst voor nota aan MIJDT 
vrijdag 26 mei 201710:30:29 
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Hoi 
Ik heI 	er geen probleem mee om de informatie die uiteindelijk in het inspectierapport 
wordt neergelegd vertrouwelijk te bespreken met RWS. Dat kan wat mij betreft pas 
wanneer we intern ILT een besluit over de voorgenomen interventie hebben genomen en 
daarover hebben gecommuniceerd met ATM. Dan is het wel opportuun om ook onze 
collega's te informeren. Het resultaat is dan immers ook bekend bij ATM. 

Verzon en: w 	mei 2017 17:05 
Aan: 	 -ILT; -ILT; 	 -ILT 
CC: 	 - 

 

On erwerp: :inspectierapport ATM en voorzet tekst voor nota aan MT/DT 
Collega's, 

verzoeFffle niet verder te communiceren ivm vertrouwelijkheid en eerst inlichten 
Ik heb 	van RWS zojuist gesproken en ingelicht over onze bevindingen met het 

intern ILT. 
Verder heb ik aangegeven dat wij van plan zijn de stas over deze bevindingen te 
informeren. RWS laat onderzoek door het RIVM doen en verwacht pas na de zomer met 
resultaten te komen. 
We sturen de nota dus alleen namens ILT naar de stas. 	vroeg of de inhoudelijk 
deskundigen bij RWS die zich met deze zaak bezighouden tzt het inspectierapport 
mogen inzien, ik heb daarvan aangegeven dat ik niet weet of dat wel kan 
(bedrijfsvertrouwelijk etc) dus graag jullie reactie daarop. 
Groet, iggit 
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Alvast dank 
Groeten, 
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Van: 	 _7: JU 
Aan: 	 - II T; 
Cc: 	 - IIT 
Onderwerp: 	RE: Inspectierapport ATM en voorzet tekst voor nota aan MT/DT 
Datum: 	vrijdag 26 mei 201711:36:36 
Bijlagen: 	leksitmla.wealklsuan~daz 

Hoi 
Ik he• er oo nog wat in zitten klussen. Het lijkt me goed, gelet op de koers, het MT een 
aantal concrete voorstellen te doen. Ook het opleggen van de LOD moet maar aan het 
MT worden voorgelegd omdat er nogal wat haken en ogen aan zitten. Ik heb liever dat 
het MT zich daarvan bewust is en daar ook bewust voor kiest. 
Zie mijn aanvullingen in de nota. 
Hopelijk kunnen jullie er zo mee uit de voeten. 
Nu maar verder schrijven aan de vLOD en tegelijkertijd deze nota, via 	, naar het 
MT sturen zodat die er donderdag over kunnen spreken. 

Van: 	 -ILT 
Verz 	 mei 2017 15:51 
Aan. 	 - ILT; 	 - ILT 
CC: 
On 
Hol 
Prima ver aa We heb ik tbv de leesbaarheid van niet deskundigen op dit gebied (lees 
DT) wat tekstsuggesties gedaan (het lijkt of er veel gewijzigd is maar valt wel mee 
hoor!). 
Verder nog twee vragen die wat mij betreft verduidelijkt moeten worden in de nota. 

na lezen van het hele verhaal krijg ik toch de indruk dat hier sprake is van valsheid 
in geschifte (ATM levert certificaat bij partij grond waarvan zij weten dat de PH en 
sulfaat gehalte hoger zijn dan toegestaan voor het leveren van een certificaat). Iets voor 
IOD? 
Graag ontvang ik de uiteindelijke nota voor het DT voor jullie, daar zal ik mijn nota voor 
de stas op baseren (zal iets kortere nota worden dan die voor het DT schat ik in). 

voor al het goede werk maar weer! 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Inspectierapport ATM en voorzet tekst voor nota aan MT/DT 
maandag 29 mei 2017 10:06:04 

---al;REMOMPLI 
ILT 

Hoi 
Primial,Ilan horen we wel wat het MT vindt en kunnen we weer verder. Ik dacht dit 
weekend nog aan het hoor en wederhoor over het feitenmateriaal maar dat zit al 
opgesloten in het onderzoek zelf waarin op basis van een eerste hypothese nadere info 
is opgevraagd en de verslagen zijn ook ter controle voorgelegd. Dus mochten daar 
vragen over komen vanuit het MT dan kunnen we die beantwoorden. 
Het is dus nu handig om een formele procedure in te zetten en de eventuele discussie 
over het verbinden van de bevindingen aan een interventie daarin te voeren. 

Van: 
Verz 
Aan: 
CC: 
On e -rp. 
Hoi mi, 
Hel er, 	nota is hiermee een stuk beter geworden! 
Nog enkele opmerkingen; 

1. De opdrachtgever voor de versterking van de primaire waterkering bij Bunschoten 
was niet RWS maar het Waterschap Vallei en Veluwe, 

2. Het klopt dat Martens en Van Oord de enige afnemer is, 
3. Voor een interventie bij MvO hebben we in principe wel voldoende informatie, 

maar lijkt mij inderdaad goed om dit zorgvuldig voor te bereiden , 
4. Andere geconstateerde tekortkomingen in de normdocumenten betreffen onder 

meer het ontbreken van de verplichting om analyses van partij,- of 
proceskritische niet genormeerde parameters mee te leveren met het 
productcertificaat/ c.q grondbewijs (versterking van eisen die invulling geven aan 
de zorgplicht). Wellicht goed om deze kennis mee te nemen met de binnenkort 
uit te voeren HUF op de 7510 en de 9335/2. Ik kan mij zo voorstellen dat wij 
aangeven dat wij een inspectiesignaal indienen over de normering en in de nota 
ook aangeven dat andere, kleinere geconstateerde tekortkomingen meegenomen 
zullen worden bij de HUF-toets. 

Zal hem vandaag via 	doorsturen naar het MT. 
Groet, 

- ILT 
7 9:24 

- ILT; 	 - ILT 
-ILT 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Inspectierapport ATM en voorzet tekst voor nota aan MT/DT 
Datum: 	dinsdag 30 mei 2017 10:41:41 
Bijlagen: 	Concept inspectierapport ATM ~ie 90170530~X 

Hoi., 
Bijgaand het aangepaste inspectierapport. Ik heb de passage over de Essentiële Eisen in 
het toetskader toegevoegd aan het stukje over artikel 18. (zie geel gearceerd) Leek mij 
de meest logische plaats, daar de essentiële eisen formeel (alleen) gaan over die 
passages uit de aangewezen documenten waarop artikel 18 van toepassing is. Het leek 
ons ook goed om in het standaard inspectierapport deze passage op te nemen. Ik heb 
ervoor gekozen om in deze passage expliciet aan te geven op welke van de in dit 
inspectierapport genoemde normdocumenten essentiële eisen van toepassing zijn. Het 
kan immers ook voor komen dat een inspectierapport geschreven wordt waarbij voor het 
ene normducument geen essentiële eisen zijn geformuleerd en voor het andere wel. 
Ik heb verder de vermeldingen en verwijzingen naar de essentiële eisen uit het 
inspectierapport gehaald. Maakt het inderdaad makkelijker leesbaar! 
Groet, 

Van: 	 -ILT 
Verzon 	 0 mei 2017 9:00 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
On • erwer 	nspectierapport ATM en voorzet tekst voor nota aan MT/DT 
Hoi 
Goe punt. We kunnen dit het beste oplossen om in het toetsingskader wat op te nemen 
over de EE en waar die voor staan. Daarvoor kan je mooi aansluiten bij de tekst aan het 
begin van bijlage C van de Rbk. En daarbij vermelden dat waar in het inspectierapport 
wordt gesproken over specifieke passages uit een normdocument deze passages 
aangewezen zijn als EE. Dan ben je het snelste klaar en blijft het leesbaar. 
G oe 

Van: 	 - ILT 
Verzon 	 mei s 8:56 
Aan: 	 - ILT 
CC. 	 - ILT 
On erwerp. 	nspectierapport ATM 	en voorzet tekst voor nota aan MT/DT 
Hoi ai, 
Het is inderdaad weer een scherper stuk geworden. 
Voor wat betreft jouw opmerkingen over het invoegen van vindplaatsen in de Essentiële 
Eisen voor het ILT toezicht enkele opmerkingen. 
Als wij er steeds naar verwijzen in het stuk, dan lijkt het mij niet meer dan logisch om in 
paragraaf 2 "Toetskader" daar ook de essentiële Eisen op te nemen. Anders komen ze in 
het stuk zomaar uit de lucht vallen. 
Aan de andere kant is het slechts een samenvatting van alle wettelijke eisen waar ATM 
aan zou moeten voldoen. Het zijn eisen die (alleen) de ILT binden als het gaat om het 
kunnen/mogen ingrijpen. Met dat in acht nemend zou het ook logisch kunnen zijn om in 



- ILT; 	 - ILT 

paragraaf 3 betreffende de algemene werkwijze inspectie een alinea aan de Essentiële 
Eisen te wijden. Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn om deze passage dan ook op 
te nemen in onze standaard inspectierapporten. 
In zijn algemeenheid is het natuurlijk een gedrocht om bij elke overtreding van een 
normdocument te herhalen dat het tevens een overtreding is van een eis waarbij wij 
bevoegd zijn om in te grijpen. In die zin zou het voor de duidelijkheid en leesbaarheid 
(ook voor derden zoals de CI en de andere overheden) ook niet gek zijn om het te 
houden bij een alinea in de paragraaf over de werkwijze van de inspectie. 
Een andere overweging zou zijn om de Essentiële Eisen in het geheel niet te noemen. 
Dit met het oog op de mogelijke interventie bij Martens en van Oord. Daarvoor ligt de 
basis in Bri9335. Deze Bri bevat volgens het document Essentiële Eisen geheel geen 
essentiële eis. Betekent dat wij ons dan wel heel opzichtig in de voeten gaan schieten. 
(kan ook een strategische keuze zijn). 
Kortom, wat is wijsheid! 
Groet, 

Van: 111.11~1 - ILT 
Verzon • en: r"T TMan•a • 29 mei 2017 15:56 
Aan: 
CC: 
On • enger • 	- «iterapport ATM en voorzet tekst voor nota aan MT/DT 
Hoi 
Ik he oo nog een keer het inspectierapport gelezen. Dat leverde nog een paar kleine 
tekstuele puntjes op de spreekwoordelijke i op. Verder vind ik het nu een goed stuk dat 
we zo wel richting ATM kunnen zenden om eens te horen wat zij er nu van vinden. 
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1. Inleiding 

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt binnen het KWALIBO-stelsel toezicht 
op bodemintermediairs en certificerende instellingen. KWALIBO staat voor kwali-
teitsberging bij bodemintermediairs. Het stelsel heeft als doel de betrouwbaarheid 
van het werk van intermediairs en certificerende instellingen te vergroten. 

De bodemintermediairs en certificerende instellingen moeten in het bezit zijn van 
een erkenning voor het uitvoeren van bepaalde (aangewezen) werkzaamheden en 
bij uitvoering hiervan handelen conform de geldende wettelijke eisen. De erkenning 
garandeert daarbij hun deskundigheid en integriteit. Normdocumenten garanderen 
de kwaliteit van de werkzaamheden. De ILT ziet er op toe dat bedrijven zonder er-
kenning geen aangewezen werkzaamheden uitvoeren. De ILT ziet er verder op toe 
dat bedrijven handelen conform de normdocumenten. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een toezichtloket bodem waar 
mogelijke overtredingen en misstanden in het bodembeheer kunnen worden 
gemeld. Op 12 september 2016 en 15 december 2016 zijn bij het toezichtloket 2 
meldingen gedaan van mogelijke overtredingen van het Besluit bodemkwaliteit door 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. (ATM). Door ATM geleverd zand, dat door middel 
van het thermisch reinigen van verontreinigde grond is ontstaan(ATM-zand), zou 
mogelijk niet conform het daarvoor geldende normdocument zijn geproduceerd. 
Hiermee zou artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit zijn overtreden. Op grond 
hiervan zou tevens het wettelijke bewijsmiddel, zijnde het erkende productcertificaat 
op grond van de BRL9335 geen betrouwbaar beeld verschaffen van de 
eigenschappen; aard en samenstelling van het ATM-zand. Hiermee zou ook artikel 
16 van het Bbk zijn overtreden. 

2. Toetskader 

Het wettelijk kader voor de bewerking van verontreinigde grond zijnde de 
procesmatige ex situ reiniging en bewerking daarvan vindt zijn basis in artikel 
11A.2, tweede lid van de Wet milieubeheer. Daarin is geregeld dat handelingen die 
worden uitgevoerd met betrekking tot bodem, grond, baggerspecie, bouwstoffen en 
bodemenergiesystemen kunnen worden aangewezen als werkzaamheid waarvoor 
certificering en erkenning noodzakelijk is. 
Deze aangewezen werkzaamheden dienen, op grond van artikel 18 j° 25 van het 
Besluit bodemkwaliteit en artikel 2.7 van de Regeling bodemkwaliteit conform de 
aangewezen normdocumenten uitgevoerd te worden. 

BRL 7500  
In de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is in artikel 2.1, lid 1 onder e. het bewerken 
van verontreinigde grond, zijnde de procesmatige ex situ reiniging en bewerking 
daarvan als werkzaamheid waarvoor certificering en erkenning noodzakelijk is 
aangewezen. In bijlage C. van de Rbk onder categorie 5. is de BRL 7500 en het 
daarbij behorende SIKB protocol 7510 voor deze werkzaamheid aangewezen. Voor 
dit onderzoek is SIKB-protocol 7510 Versie 3.4, april 2014 van belang. 

BRL9335  
In paragraaf 6.8.3 van SIKB Protocol 7510 is voor wat betreft de uitkeuring en afzet 
van het gereinigde product het volgende aangegeven; 
"Aan de hand van vigerende, wettelijke bewijsmiddelen toont het gecertificeerde 
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bedrijf aan dat het gereinigd product voldoet aan de geldende samenstellingseisen 
(en indien nodig, tevens immissie-eisen)". 
In de toelichting op deze paragraaf is aangegeven dat als wettelijk bewijsmiddel 
gelden; een partijkeuring, een productcertificaat op grond van de BRL 9335 of de 
fabrikant eigen-verklaring. ATM heeft ervoor gekozen het productcertificaat op grond 
van BRL 9335 met daaraan gekoppelde SIKB-protocol 9335-2 te gebruiken als 
wettelijk bewijsmiddel voor de uitkeuring en afzet van het gereinigde product. 
Voor dit onderzoek is versie 3.4 d.d. 5-9-2014 van dit protocol aangehouden. 

Artikel 18 Bbk  
Artikel 18 van het Bbk bepaalt dat het verboden is een werkzaamheid uit te voeren 
in strijd met het daarvoor geldende normdocument. 
In bijlage C. van de Regeling bodemkwaliteit is voor een aantal normdocumenten in 
kolom 4 vetgedrukt aangegeven dat voor de toepassing van artikel 18 alleen de 
essentiële eisen uit deze normdocumenten van toepassing zijn. Deze essentiële 
eisen zijn vastgelegd in de Essentiële Eisen voor publiek toezicht op, de erkennings-
regeling bodembeheer door de Inspectie Leefomgeving en Transport versie 1.2 van 
kracht met ingang van 1 februari 2017. Voor de hiervoor genoemde normdocumen-
ten BrI 7500, SIKB-protocol 7510 en SIKB-protocol 9335-2 zijn essentiele eisen van . 	 . 	. 	. 	• 	. toepassing. De specifieke passages uit de normdocumenten die in dit inspectierap- .. 	eis. worden aangehaald zijn'  evens aangewezen als essentiele eis. 

Artikel Artikel 16 Bbk 
Artikel 16 bepaalt dat het verboden is een resultaat van een werkzaamheid te ge-
bruiken of aan een ander ter beschikking te stellen indien hij weet of redelijkerwijs 
had kunnen vermoeden dat dit resultaat, gelet op het doel waarvoor dit wordt ge-
bruikt, geen betrouwbaar beeld verschaft van de eigenschappen, aard, hoedanigheid 
of samenstelling van de bodem. 

Relevante jurisprudentie  
In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 
augustus 2013 (201206344/1/A4) is door de Afdeling, kort samengevat, 
aangegeven dat uit artikel 16 van het Besluit bodemkwaliteit volgt dat resultaten 
van een werkzaamheid een betrouwbaar beeld moeten geven van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenstelling van de grond. Deze 
verplichting was voorheen in artikel 9 van het Besluit uitvoeringskwaliteit 
bodembeheer neergelegd. In de toelichting bij dit artikel is vermeld dat de mate van 
betrouwbaarheid onder meer voortvloeit uit de wijze waarop de werkzaamheid is 
uitgevoerd. Indien daarbij de nodige zorgvuldigheid is betracht, bijvoorbeeld door te 
handelen conform vastgestelde protocollen, zullen de resultaten een betrouwbaar 
beeld verschaffen (Stb. 2006, 308, blz. 44). 

De Afdeling bestuursrechtspraak geeft aan dat indien in strijd met het protocol 
wordt gehandeld het resultaat van de werkzaamheid geen betrouwbaar beeld zal 
geven van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenstelling van de het 
gereinigde product. Daarbij speelt een rol of de in het protocol neergelegde 
voorschriften duidelijk zijn. Indien deze voorschriften duidelijk zijn kan een erkend 
bedrijf redelijkerwijs vermoeden dat niet aan de vereisten van artikel 16 wordt 
voldaan. 

3. Algemene werkwijze inspectie 

De ILT neemt naar aanleiding van de ontvangst van een bodemsignaal allereerst 
contact op met de melder van het bodemsignaal en verzoekt deze zo nodig om een 
nadere toelichting al dan niet onder verstrekking van stukken. 
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Vervolgens worden na bestudering van de stukken en zo nodig locatiebezoek, voor-
lopige bevindingen geformuleerd, welke aan de (veronderstelde) overtreder voor 
een feitencheck worden voorgelegd. 

Met inachtneming van de reactie van de (veronderstelde) overtreder worden de 
geformuleerde bevindingen en de daarop te baseren conclusie vervolgens vastge-
legd in een inspectierapport. 

Wanneer de conclusie luidt dat er van een overtreding geen sprake is, worden mel-
der en (de niet langer) veronderstelde overtreder hiervan op de hoogte gesteld. 
Wanneer de conclusie luidt dat er wel van een overtreding sprake is, dan ontvangt 
de overtreder een interventiebrief. 

4. Vooronderzoek en afbakening inspectie 

Op 12 september 2016 heeft de ILT een signaal ontvangen van RUD Utrecht dat er 
zich problemen voor doen met de kwaliteit van het toegepaste zand in een primaire 
waterkering bij Bunschoten. In de naastgelegen sloot werd een zeer hoog gehalte 
aan sulfaat en hoge pH-waarde gemeten. De RUD heeft aangegeven over sterke 
aanwijzingen te beschikken dat de verhoogde gehalten en waarden werden 
veroorzaakt door uitloging uit het recent toegepaste ATM-zand in de primaire 
waterkering. 
De RUD Utrecht heeft de aannemer die het ATM-zand heeft toegepast verzocht een 
partijkeuring hier op uit te voeren. De resultaten van deze partijkeuring waren op 
het moment van het indienen van het signaal nog niet bekend. 
Op 15 december 2016 is door het Waterschap Vallei en Veluwe een signaal over 
dezelfde zaak ingediend. Hierbij was gevoegd het rapport van de door Bodex Milieu 
B.V. uitgevoerde partijkeuring d.d. 6 december 2016, rapportnummer 
BM.1116358/PKG/rnhe.01. 
De conclusie van dit rapport is de volgende; 
De analyseresultaten zijn voor zover mogelijk getoetst aan tabel 1 van bijlage B in 
de Regeling bodemkwaliteit genoemde normen. Diverse geanalyseerde stoffen zijn 
in het Bbk niet genormeerd. Derhalve kunnen deze ook niet conform het Bbk 
worden getoetst. Over deze geanalyseerde stoffen zijn derhalve geen conclusies te 
trekken. 
Op basis van de analyseresultaten en de bevindingen van de uitgevoerde 
partijkeuring wordt de partij grond conform het Besluit bodemkwaliteit beoordeeld 
als "Klasse Industrie". Tevens voldoet de partij grond aan de (maximale) 
emissiewaarden voor grootschalige toepassingen op of in de landbodem. 
Deze partijkeuring is conform BRL 1000, SIKB-protocol 1001 uitgevoerd. De ILT 
heeft dan ook geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van deze 
partijkeuring. 

De RUD en het waterschap hebben bij het verzoek om een nadere toelichting op het 
ingediende signaal aangegeven dat met het niet verstrekken van (naast het 
productcertificaat) aanvullende gegevens over de sterk verhoogde sulfaatgehalten 
en pH-waarden door Martens en Van Oord het zorgplichtbeginsel van artikel 7 van 
het Bbk overtreden zou zijn. Mogelijk zou op dit punt van verstrekken van 
aanvullende gegevens aan Martens en Van Oord ook ATM in gebreke gebleven zijn. 
De ILT is echter geen bevoegd gezag voor handhaving van artikel 7 van het Bbk, 
reden waarom dit onderdeel (voor wat betreft de zorgplicht) niet in het ILT 
onderzoek is betrokken. 

Daarnaast hebben de RUD en het waterschap sterke twijfels geuit over de wijze 
waarop ATM in het algemeen verontreinigde grond en TAG reinigt en dat het 
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reinigingsproces van ATM mogelijk niet conform de BRL 7500 en de daarbij 
behorende protocollen geschiedt. 

Naar aanleiding van deze signalen en de toelichting daarop is door de ILT het proces 
van acceptatie van de te reinigen grond en TAG tot en met de keuring van het 
eindproduct en de afgifte van de erkende kwaliteitsverklaring door ATM onderzocht. 

5. Bevindingen 

5.1 Algemeen  
Na raadpleging van de website van Rijkswaterstaat/Leefomgeving is geconstateerd 
dat ATM vanaf 24 april 2007 is erkend voor het uitvoeren van werkzaamheden 
waarvoor de BRL 7500, SIKB protocol 7510 als normdocument is aangewezen. 
Tevens is geconstateerd dat ATM vanaf 28 maart 2009 beschikt over een erkenning 
voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de BRL 9335, SIKB protocol 9335-
2 als normdocument is aangewezen. 

Om te kunnen beoordelen of ATM de verontreinigde grond bewerkt en van een 
milieuhygiënische verklaring voorziet conform deze normdocumenten, is in een 
gesprek op 14 maart 2017 met ATM een eerste beeld verkregen van het 
bewerkingsproces. Bij dit gesprek waren aanwezig namens ATM Moerdijk 

, Directeur Compliance en milieucoördinator 	. Namens 
de ILT waren aanwezig 
Na dit gesprek is in verschillende ronden aanvullende informatie opgevraagd en 
ontvangen. 
Aanvullende informatie per mail opgevraagd en ontvangen: 

• Vragen opgenomen in verslag gesprek op 14-03-2017 
o Verstuurd op 21-03-2017 
o Ontvangen op 29-03-2017 

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

• Aanvullende vragen 3e  ronde 
o Verstuurd op 10-04-2017 
o Ontvangen op 18-04-2017 

• Aanvullende vragen 4e  ronde 
o Verstuurd op 26-04-2017 
o Ontvangen op 04-05-2017 

De bevindingen zijn gebaseerd op de informatie uit het gesprek en de aangeleverde 
aanvullende informatie. 

5.2 Beoordeling aangeleverde gegevens over het bewerken c.q. reinigen van  
verontreinigde grond.  
Op basis van de primair aangeleverde informatie heeft de ILT geconstateerd dat er 
zich mogelijk overtredingen voordoen binnen het reinigingsproces. 
De eerste mogelijke overtreding heeft betrekking op de traceerbaarheid van de 
geaccepteerde partijen te reinigen grond tot aan het eindproduct. 
De tweede mogelijke overtreding betreft de wijziging van het reinigingsproces in 
2011, waarbij het waswater dat afkomstig is uit de rookgasreiniger wordt gebruikt 
om het eindproduct af te koelen. 

Op basis van deze eerste bevindingen zijn specifieke gegevens opgevraagd bij ATM 
om deze mogelijke overtredingen nader te onderzoeken. 
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5.3 Bevindingen over de de traceerbaarheid van de geaccepteerde en bewerkte 
partijen  

Protocol 7510 

Paragraaf 6.1; Locatie en Activiteiten 
Als algemene randvoorwaarde geldt dat een zodanige administratie wordt gevoerd 
dat de in- en uitgaande stromen van de bewerkingsinstallatie volledig en 
partijgewijs kunnen worden gevolgd. 

Voor een goed begrip van deze eis kan worden gewezen op de volgende passage in 
hoofdstuk 7 van het protocol: 

De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat op elk moment de relatie tussen 
ingaande verontreinigde partijen, opgeslagen partijen en afgezette partijen product 
inzichtelijk kan worden gemaakt. 

Paragraaf 6.6 Overslag en opslag 
- Clustering partijen grond met partijen TAG alleen als separate grondcluster op 

basis metalen thermisch reinigbaar zijn tot klasse Industrie. 
- Soms na(ast) opslagclustering ook nog productie- of bewerkingscluster ten 

behoeve van optimale benutting installatie (bv hoog calorische grond mengen 
met laagcalorische grond) 

Om nader te onderzoeken of aan deze eisen over de administratie en de op- en 
overslag van partijen is voldaan is de volgende informatie opgevraagd: 

- De onderliggende gegevens van 3 verwerkingsclusters uit de periode maart-
mei 2016; 

- Plattegronden van de inrichting. 

Geconstateerd is dat de te reinigen clusters van verontreinigde grond 
(opslagclusters) voor gebruik door ATM worden getoetst of zij reinigbaar zijn tot de 
klasse Industrie. Hiermee wordt voldaan aan de eis die is geformuleerd in paragraaf 
6.6 van protocol 7510. 

ATM heeft in het gesprek van 14 maart en in antwoord op de aanvullende vragen 
aangegeven dat de opslagclusters vervolgens worden toegevoegd aan het grote 
productie/verwerkingscluster. Dit ten behoeve van een optimale benutting van de 
bewerkingsinstallatie. Op dat moment verdwijnt volgens ATM de identiteit van de 
aangeleverde partijen en is er geen relatie meer te leggen tussen de reiniging van 
grond uit het productiecluster en de aangeleverde partijen. In de mail van 4 mei 
2017 van v 	heeft hij dit aan de hand van de acceptatie van concrete 
partijen en verwerking daarvan nogmaals concreet bevestigd; 
Zoals in de evaluatie van het proefverzoek is beschreven is de grond tbv de proef 
gereinigd tussen 14 februari en 4 maart 2011. In deze periode zijn de clusters 24 
t/m 43 opgebouwd uit de binnenkomende vrachten (zie bijlage in wetransfer). De 
analyseresultaten van deze clusters zijn bijgevoegd. Deze clusters zijn toegevoegd 
aan het grote productie/verwerkingscluster. Op dat moment verdwijnt dan ook de 
identiteit van de aangeleverde partijen en is er geen relatie meer te leggen tussen 
de reiniging van grond uit het productiecluster en de aangeleverde partijen. Het is 
dan ook niet mogelijk om een relatie te leggen tussen de 5 partijkeuringen 
uitgevoerd op 7 maart 2011 en de individuele vrachten waaruit deze partijen zijn 
opgebouwd. (zie ook onze eerdere emails van 29 maart en 4 april 2017). 
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Het vormen van een productie/verwerkingscluster is op zichzelf genomen 
toegestaan op grond van paragraaf 6.6 van Protocol 7510. Echter het feit dat ATM 
vanaf dat moment niet meer bij houdt uit welke (deel) partijen het 
productie/bewerkingscluster is opgebouwd maakt dat vanaf dat moment niet meer 
wordt voldaan aan de eis geformuleerd in paragraaf 6.1 van Protocol 7510 als het 
gaat om het voeren van een zodanige administratie dat de in- en uitgaande stromen 
van de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs kunnen worden gevolgd. Op 
grond hiervan constateert de ILT dat de door ATM gevoerde administratie van het 
reinigingsproces strijdig is met het Protocol 7510. 

5.4 Bevindingen over het gescheiden opvangen en opslaan van restproducten  
In paragraaf 6.8.1 en paragraaf 6.8.2 van Protocol 7510 zijn eisen opgenomen over 
de opvang en opslag van eind- en restproducten. 

Paragraaf 6.8.1 
Procesmatige reiniging leidt, voor zover hier relevant, tot de volgende eind- en 
restproducten: 

- 	Gereinigde grond/baggerspecie 
- 	Rookgasreinigingsresidu en fijn stof uit stofvangers bij thermische reiniging, 

Een residu is in het algemeen een stof die overblijft na een chemische reactie of 
mechanische verwerking. In dit proces blijft na de thermische reiniging van de 
verontreinigde grond en de daarop volgende rookgasreiniging het met sulfaat 
verontreinigd water over. Dit rookgasreinigingsresidu is derhalve een restproduct. 

Paragraaf 6.8.1 geeft verder aan dat genoemde soorten eind- en restproducten 
gescheiden opgevangen dienen te worden. Aansluitend dient opslag plaats naar aard 
van de bestemming plaats te vinden. Dit betekent een naar productsoort gescheiden 
opslag. 

Paragraaf 6.8.2 
- Als verschillende soorten restproducten eenzelfde eindbestemming hebben 

kan samenvoeging plaatsvinden na toestemming door bevoegd gezag Wm. 
Dit geeft aan dat na toestemming van het WM bevoegd gezag alleen samenvoeging 
van restproducten aan de orde kan zijn . 
Om nader te onderzoeken of door ATM aan deze Essentiële Eisen van gescheiden 
opvang en opslag wordt voldaan is de volgende informatie opgevraagd: 

- De WM vergunning van ATM en de wijzigingsvergunning, betrekking 
hebbend op gebruik van het rookgaswater als koelwater; 

- Gegevens uit de proef met waswater als koelwater, die diende als 
onderbouwing van de wijzigingsvergunning; 

- Toelichting op het gebruik van het waswater als koelwater van het 
eindproduct mede in relatie tot het hierin aanwezig zijn van sulfaat, 
chloride, bromide en fluoride; 

- De materialenbalans 2016; 
- Hoeveelheid gebruikt waswater als koelwater in 2016; 

Concentratie sulfaat in het als koelwater gebruikte waswater 2016. 

Uit de opgevraagde gegevens blijkt het volgende. Tot 2008 werd door ATM 
verontreinigde grond separaat thermisch gereinigd. Vanaf de inwerkingtreding van 
het Besluit bodemkwaliteit in 2008 worden door ATM teerhoudend asfaltgranulaat 
(TAG) en andere stoffen door de te reinigen grond gemengd. 
Sinds juli 2011 heeft ATM toestemming van de provincie Noord-Brabant om het 
(verontreinigde) waswater van de rookgasreiniging te gebruiken als koelwater voor 
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het gereinigde product. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de sulfaat gehalten en de pH in het 
eindproduct in de tijd, gekoppeld aan het proces van ATM. Hieronder is een 
samenvatting van de gegevens opgenomen. 

Periode Sulfaat 
in mg/kg 
samenstelling 
gemiddeld  

pH 
gemiddeld 

2002-2003 niet bekend 1945 
14-02-2011 
	

3080 
04-03-2011 

9,15 

3000 8,8 19-12-2012 
03-03-2016 
06-06-2016 

5720 12 

30-12-2016 
	

6267 
23-02-2017 

Uit de gegevens blijkt dat het gemiddelde sulfaat gehalte tussen 2002/2003 en 
2011 (start gebruik waswater als koelwater) ruim 1,5 keer zo hoog is geworden. 
Tussen 2011/2012 en 2017 is het gemiddelde sulfaat gehalte zeer sterk gestegen . 
Het sulfaat gehalte in 2017 is ruim 3 keer zo hoog als dat in 2002/2003. 
De pH is tussen 2011/2012 en 2016/2017 gestegen van circa 9 tot circa 12. 

Het rookwaswater is, zoals eerder is aangegeven, een rookgasreinigingresidu en 
dient derhalve op grond van de essentiële eis, geformuleerd in paragraaf 6.8.1, 
gescheiden opgevangen en opgeslagen te worden. Hieruit vloeit tevens voort dat dit 
niet aan het gereinigde eindproduct mag worden toegevoegd. Op grond hiervan 
constateert de ILT dat ATM het reinigingsproces in strijd met SIKB protocol 7510 
uitvoert. 

Het feit dat de vergunning van de provincie Noord-Brabant regelt dat het waswater 
kan worden benut voor het afkoelen van het gereinigd product doet. aan deze 
constatering niks af. Op grond van paragraaf 6.2 van protocol 7510 kan alleen van 
dit protocol worden afgeweken indien krachtens een vigerende milieuvergunning of 
beschikking strengere voorschriften aan de bedrijfsvoering van het desbetreffende 
bedrijf worden gesteld. Alleen dan treden deze strengere voorschriften in plaats van 
het protocol 7510. Het toevoegen van verontreinigde waswater aan het pas 
gereinigde product kan niet als een strenger vergunningvoorschrift worden gezien. 

Wellicht ten overvloede kan hierbij nog worden opgemerkt dat op grond van deze 
wijziging in het reinigingsproces het resultaat van het reinigingsproces eveneens 
niet meer betrouwbaar is omdat het huidige proces leidt tot een substantiële 
verandering van de eigenschappen (PH-waarde) en samenstelling (sulfaat) van het 
eindproduct. 

Overige opmerkingen 
De ILT heeft geconstateerd dat in de periode, voorafgaand aan de 
productiewijziging, tot aan 2012 de gegevens over de gemeten sulfaatgehalten en 
PH-waarden aan de afnemer werden verstrekt. In de periode 2012 — 2016 is ATM 
gestopt met het leveren van de gemeten sulfaatgehalten en pH waarden aan de 
afnemer. Na signalering van de geconstateerde problemen bij de toepassing in de 
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primaire waterkering in Bunschoten heeft ATM besloten ingaande januari 2017 de 
gemeten sulfaatgehalten en pH-waarden in het eindproduct weer mee te leveren 
aan de afnemer. 

6. Conclusies 

Geconstateerd is dat de door ATM gevoerde administratie strijdig is met de eis uit 
het normdocument SIKB Protocol 7510 waarin is aangegeven dat de in- en 
uitgaande stromen van de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs moeten 
kunnen worden gevolgd. Op grond hiervan concludeert de ILT dat artikel 18 van het 
Bbk is overtreden. Hierin staat dat het verboden is een werkzaamheid uit te voeren 
in strijd met het daarvoor geldende normdocument. 
Verder is geconstateerd dat de wijziging van het reinigingsproces, waardoor thans 
het rookwaswater wordt gebruikt om het eindproduct van reiniging af te koelen 
strijdig is met de essentiële eis uit SIKB Protocol 7510 dat eind,- en restproducten 
gescheiden opgevangen en opgeslagen dienen te worden. Ook voor hiervoor conclu-
deert de ILT dat artikel 18 van het Bbk is overtreden. 

Op grond van jurisprudentie kan tevens gesteld worden dat als gevolg van deze 
overtredingen het resultaat van deze werkzaamheid, het grondbewijs, geen be-
trouwbaar beeld verschaft van de eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstel-
ling van het eindproduct. Door het verstrekken van dit grondbewijs aan MvO is er 
daarom tevens sprake van een overtreding van artikel 16 van het Bbk. 
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Van: 	 - 1T 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Vkx1 ATM 20170602 
Datum: 	woensdag 7 juni 2017 09:39:45 
Bijlagen: 	Vind ATM definitief.doex 

Hoi 11111, 
De veranderingen kan ik geheel volgen; het maakt de zaak beter en scherper. Heb ze 
dan ook allemaal geaccepteerd. (was voor mij al puzzelen, voor jou zo te lezen ook een 
flinke puzzel!) Bovendien heb je de standaardpassage van onze vLOD's op het punt van 
de bevoegdheden ook nog eens scherper gemaakt! 
Heb aan het eind van het stuk consequent nog een keer "rookgaswaswater" gewijzigd in 
"rookgasreinigingsresidu". 
Mijns inziens is ie zo goed genoeg om uit te sturen. 
Akkoord? 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en. vn  - 	uni 2017 14:30 
Aan: 	 -ILT 
CC: 
Onoerwer 'r 	ATM 20170602 
Hoi 
Het is we even puzzelen om dit scherp op papier te krijgen. Ik heb er dan ook wel wat 
in zitten klussen. Kijk maar even of je hiermee uit de voeten kan en of je me kan volgen 
in de veranderingen die ik heb aangebracht. 

Van: 	 'l[[ 
Verzon 	 juni » — ~:S7 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - 1LT 
On erwerp: •iji M 20170602 
Hoi 
Hier ij het eerste concept van de (v)LOD voor ATM. 
Zou jij er je licht over kunnen laten schijnen en waar nodig op de gebruikelijke wijze 
perfectioneren? 
Groetjes, 
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ILT 
Wonen, Water en Producten 
Handhaving Water en Bodem 
Graadt van Roggenweg 500 
Utrecht 
www.ilent.ni  

> Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

AANTEKENEN 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
T.a.v. de Directie 
Vlasweg 12 
4780 PW Moerdijk 

Contactpersoon 
Meld- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

Ons kenmerk 
138503 

Datum 	8 juni 2017 
Betreft 	Voornemen opleggen lasten onder dwangsom 

Geachte directie, 

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een toezichtloket bodem waar 
mogelijke overtredingen en misstanden in het bodembeheer kunnen worden 
gemeld. 

Op 12 september en 15 december 2016 zijn bij het bodemloket meldingen 
gemaakt van mogelijke overtredingen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) door 
uw bedrijf. Het gaat concreet om de volgende meldingen. 

Door ATM is mogelijk bij het bewerken van verontreinigde grond, zijnde de 
procesmatige ex situ reiniging en bewerking daarvan (in casu het thermisch 
reinigen van verontreinigde grond) niet conform het daarvoor geldende 
normdocument BRL 7500 en protocol 7510 gehandeld. Hiermee zou artikel 18 van 
het Besluit bodemkwaliteit zijn overtreden. Op grond hiervan zou tevens het 
wettelijke bewijsmiddel bij de gereinigde grond, zijnde het erkende 
productcertificaat op grond van de BRL9335, geen betrouwbaar beeld verschaffen 
van de eigenschappen, aard en samenstelling . Dit bewijsmiddel is aan anderen 
ter beschikking gesteld. Hierdoor zou ook artikel 16 van het Bbk zijn overtreden. 

Uit nader onderzoek op basis van een bedrijfsbezoek en door uw bedrijf 
aangeleverde informatie blijkt het thermische reinigingsproces van verontreinigde 
grond niet conform het daarvoor geldende normdocument SIKB Protocol 7510 
wordt uitgevoerd en dat de daardoor niet betrouwbare erkende productcertificaten 
aan Martens en Van Oord ter beschikking zijn gesteld. Hiermee heeft u zowel 
artikel 18 als artikel 16 van het Bbk overtreden. 
In bijgevoegd inspectierapport vindt u een uitgebreide beschrijving van de 
geconstateerde overtredingen. 

Er geldt een beginselplicht tot handhaving. Er zijn geen bijzondere 
omstandigheden geconstateerd die reden geven om in dit geval af te zien van 
handhavend optreden. Dit is in overeenstemming met de doelstelling van de wet. 
Het vigerende wettelijk kader heeft namelijk tot doel regels te stellen ter 
bevordering van de kwaliteit van de aangewezen werkzaamheden en ter 
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bevordering van de integriteit van degenen die deze werkzaamheden uitvoeren. 
De regels die worden gesteld, zijn blijkens het voornoemde artikel nodig in 
verband met de bescherming van het milieu. Overtreding van deze regels houdt 
een risico in voor de bescherming van het milieu. 

ILT 
Wonen, Water en Producten 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
8 juni 2017 

Ons kenmerk 
Voornemen tot lasten onder dwangsom 	 138503 
Aangezien u artikel 18 en artikel 16 Bbk heeft overtreden, ben ik namens de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voornemens u 4 lasten onder dwang-
som op te leggen. 

Op grond van artikel 18.2a, eerste en derde lid van de Wet milieubeheer in sa-
menhang met artikel 5.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ben 
ik, namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, wegens deze 
overtreding bevoegd om een last onder bestuursdwang op te leggen. Op grond 
van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht ben ik namens de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bevoegd tot het opleggen van een 
last onder dwangsom in plaats van een last onder bestuursdwang. 

1. Administratief proces aanpassen  
In het inspectierapport is vastgelegd dat de door u gevoerde administratie 
van het reinigingsproces in strijd is met de essentiële eis uit paragraaf 6.1 
van SIKB Protocol 7510. Hierin is aangegeven dat een zodanige 
administratie gevoerd dient te worden dat de in- en uitgaande stromen 
van de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs gevolgd kunnen 
worden. 
Dit betekent dat u hiermee artikel 18 van het Bbk heeft overtreden. 

De eerste last houdt in dat u binnen 4 weken na bekendmaking van de 
last onder dwangsom de overtreding van artikel 18 Bbk, in samenhang 
gelezen met paragraaf 6.1 van SIKB protocol 7510, dient te beëindigen 
door uw administratie zodanig aan te passen dat de in- en uitgaande 
stromen van de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs gevolgd 
kunnen worden. 

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat u een dwangsom verbeurt 
voor elke week ,na afloop van de begunstigingstermijn, waarin nog niet 
aan deze last is voldaan. 
U moet daarbij uitgaan van een bedrag van € 5.000 voor iedere week, met 
een maximum van € 50.000. 

2. Stoppen met toevoegen rookgasreinigingsresidu aan het eindproduct  
In het inspectierapport wordt geconstateerd dat u in 2011 het thermische 
reinigingsproces zodanig heeft aangepast dat u het restproduct, zijnde het 
rookgasreinigingsresidu, bent gaan gebruiken om het eindproduct van de 
thermische reiniging af te koelen. 
Dit is in strijd met de essentiële eis van paragraaf 6.8.1 van SIKB Protocol 
7510. Hierin is aangegeven dat eind- en restproducten gescheiden 
opgevangen en opgeslagen dienen te worden. 
Dit betekent dat u artikel 18 van het Bbk heeft overtreden. 

De tweede last houdt dan ook in dat u met onmiddellijke ingang de 
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overtreding van artikel 18 van het Besluit bodemkwaliteit, in samenhang 
gelezen met paragraaf 6.8.1 van het SIKB protocol 7510, dient te 
beëindigen door het toevoegen van het rookgasreinigingsresidu aan het 
eindproduct van reiniging per direct te beëindigen en het 
rookgasreinigingsresidu weer gescheiden op te vangen en op te slaan. 

Omdat deze last zich richt tot het voorkomen van herhaling van de 
overtreding is er geen begunstigingstermijn waarbinnen aan de last moet 
worden voldaan. 

ILT 
Wonen, Water en Producten 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
8 juni 2017 

Ons kenmerk 
138503 

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat u een dwangsom verbeurt 
voor iedere overtreding van de last die wordt geconstateerd. 
U moet daarbij uitgaan van een bedrag van € 10.000 , met een maximum 
van € 100.000,-. 

3. Stoppen met leveren onder certificaat totdat het proces is aangepast 
In het inspectierapport is geconstateerd dat als gevolg van de voornoemde 
artikel 18 Bbk overtredingen het afgegeven wettelijke bewijsmiddel, zijnde 
het productcertificaat op grond van de BRL 9335, geen betrouwbaar beeld 
verschaft van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en samenstelling van 
het eindproduct. 

Dit houdt in dat u, door de afgifte van dit wettelijke bewijsmiddel, artikel 
16 van het Bbk heeft overtreden. 

De derde last houdt dan ook in dat u met onmiddellijke ingang geen 
productcertificaat op grond van de BRL 9335 meer ter beschikking stelt 
aan anderen voor thermische gereinigde grond zolang niet is voldaan aan 
de lasten genoemd onder 1 en 2. 

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat u een dwangsom verbeurt 
voor iedere overtreding van de last die wordt geconstateerd. 
U moet daarbij uitgaan van een bedrag van € 5.000 euro per keer met een 
maximum van € 25.000. 

4. Afnemer informeren over onbetrouwbaarheid van geleverde partijen  
De inzet van deze last onder dwangsom heeft als doel nieuwe 
overtredingen te voorkomen maar heeft daarnaast ook een reparatoire 
karakter. Dit laatste houdt in dat in het verleden afgegeven wettelijke 
bewijsmiddelen, die geen betrouwbaar beeld verschaffen van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de thermisch 
gereinigde grond, moeten worden herroepen. Op die wijze wordt de 
afnemer van thermische gereinigde grond geïnformeerd over de eerder 
afgegeven onbetrouwbare grondbewijzen. 

De vierde last houdt dan ook in dat u binnen twee weken na 
bekendmaking van deze last onder dwangsom, de afgegeven 
onbetrouwbare wettelijke bewijsmiddelen, zijnde de aan derden afgegeven 
productcertificaten en grondbewijzen dient te herroepen door de 
afnemer(s) waaraan deze certificaten en grondbewijzen zijn verstrekt over 
de onbetrouwbaarheid te informeren. Meer specifiek geldt dit voor de 
afgegeven certificaten en grondbewijzen vanaf het moment in 2011, 
waarbij u het rookgasreinigingsresidu toe bent gaan voegen aan het 
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eindproduct van reiniging. 

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat u een dwangsom verbeurt 
voor iedere week, na afloop van de begunstigingstermijn, waarin nog niet 
is voldaan aan de last . 
U moet daarbij uitgaan van een bedrag van € 5.000 per week, met een 
maximum van €50.000. 

De bedragen acht ik in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden 
belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. 

Ik stel u in de gelegenheid uw zienswijze binnen twee weken na dagtekening van 
deze brief bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze sturen 
aan: 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
secretariaat afdeling Handhaving Water en Bodem 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag. 

Indien gewenst ben ik bereid om een nadere toelichting op de geconstateerde 
overtredingen te geven. 

Strafbare feiten  
Tot slot wijs ik u erop dat het overtreden van de artikelen 16 en 18 van het Besluit 
Bodemkwaliteit strafbaar zijn gesteld. Hiervan kan proces-verbaal worden 
opgemaakt. De Officier van Justitie besluit vervolgens of u vervolgd wordt. 

Nadere informatie  
Voor uitgebreide informatie over de verplichtingen van het Besluit bodemkwaliteit 
verwijs ik u naar "http://www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus" 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 

ILT 
Wonen, Water en Producten 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
8 juni 2017 

Ons kenmerk 
138503 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT 
Onderwerp: 	vLOD ATM 
Datum: 	woensdag 7 juni 2017 13:53:38 
Bijlagen: 
	

Gescand vanaf een multifunctioneel anciaraat.ndf 

68 

Heren, 

Bijgaand ter informatie de definitieve (v) LOD, inclusief inspectierapport en bijlage. 
Er gaat nu een nota naar 	 . Als hij groen licht geeft, ga ik de (v)LOD morgen aankondigen bij 
ATM en de deur uit doen. 
Daarna zal ik ook RWS en de RUD Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe op de hoogte brengen. Dit wel 
met het voorbehoud dat ATM nog de mogelijkheid heeft om een zienswijze in te dienen, wat mogelijk invloed 
kan hebben op de inhoud. 
In de komend periode, waarin ongetwijfeld een zienswijze volgt, tot aan de waarschijnlijk definitieve LOD 
wordt de Stas ingelicht en een woordvoeringslijn gemaakt. Dit uiteraard rekening houdend met de zienswijze 
van ATM. 

Groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 @ilent nl 

- Verzonden: woensdag 7 juni 2017 13:48 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat 

Open het bijgevoegde document. Het werd gescand en aan u verzonden vanaf een multifunctioneel apparaat 

Bestandstype bijlage: pdf/a, Multi-Page 

Locatie van multifunctioneel apparaat: UTR-GvRw 
Naam apparaat: EX750086 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	goedkeuring voor vLOD bij ATM 
Datum: 	 woensdag 7 juni 2017 13:32:37 
Bijlagen: 	Thermisch Gereinigde Grond reactie ivl.odf 

Nota MT over ATM 20170607.docx  

Hoi 
Hieronder de mail voor 	, stuur jij die weg? 
Alvast bedankt. 
Groet, 
Hallo 
Bijgevoegd een nota die was voorbereid voor het MT WPS om te informeren over de 
voorgenomen interventie bij het bedrijf ATM. 
ATM is een bedrijf dat grond thermisch reinigt. De ILT heeft signalen ontvangen over 
problemen met deze thermisch gereinigde grond. Omdat RWS deze grond toepast 
hebben zij een nota, met medeparaaf van ILT, naar de bewindspersonen gestuurd om 
hun hier over te informeren. Deze nota is ook bij deze mail gevoegd. In deze nota staat 
aangekondigd de ILT de signalen gaat onderzoeken. 
Intussen is dit onderzoek afgerond en is gebleken dat ATM een aantal overtredingen 
heeft begaan. Er is daarom een vLOD voorbereid, deze zal na jouw akkoord uitgestuurd 
worden. Bij definitief worden van de LOD zal de bedrijfsvoering stilgelegd moeten 
worden, dat is ook de reden dat dit eerst aan jou wordt voorgelegd. In de bijgevoegde 
nota worden de bevindingen en de keuze van de interventie verder toegelicht. 
Graag ontvang ik je spoedige reactie ivm het uitsturen van de brief. 
Alvast bedankt. 
Groet, 
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10 april 2017 
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
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RWS Bestuursstaf 

Koningskade 4 
2596 AA Den Haag 
Postbus 20906 
2500 EX Den Haag 

nota ter informatie 
Thermisch Gereinigde Grond 

Inleiding 
Met deze nota informeer ik u over het gegeven dat RWS (voorlopig) geen 
hergebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) toestaat in werken van de 
Rijkswaterstaat. Aanleiding voor deze maatregel is dat in het dijklichaam bij het 
project Perkpolder TGG Is verwerkt waarover civiel-, milieu- en gezondheid-
technische vragen zijn ontstaan. 
Naar aanleiding van eenzelfde ervaring bij het Waterschap Vallei en Veluwe heeft 
de ILT een nader onderzoek ingesteld naar de productie en levering van TGG 
teneinde vast te kunnen stellen of deze wordt geproduceerd in overeenstemming 
met de geldende milieunormen. 
Ook RWS heeft inmiddels onderzoek gestart om meer helderheid te verkrijgen 
over de civiel-, milieu- en gezondheid-technische aandachtspunten rond de 
verwerkte TGG. Vanuit de omgeving en/of de media kunnen vragen komen over 
wat er nu speelt. 

In de toelichting ga ik kort in op de situatie en de eerste maatregelen. 

Toelichting 

In het project Perkpolder (Zeeland) is TGG toegepast als ophoogzand in een dijk. 
Alhoewel het materiaal in het project Perkpolder door de leverancier aan de 
opdrachtnemer onder certificaat is geleverd, heeft RWS vanuit haar zorgplicht 
toch gemeend nader onderzoek te moeten laten verrichten door Deitares. 
Dit onderzoek was gericht op de geschiktheid daarvan voor toepassing als 
ophoogzand, maar ook naar de milieu-eigenschappen van het materiaal. Een 
vervolgonderzoek wordt op dit moment uitgevoerd omdat uit het eerste 
oriënterende onderzoek is gebleken: 
• Dat de regelgeving rond gebruik van TGG tot vragen leidt. 
• Dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de civiel technische 
geschiktheid van het materiaal voor toepassing als ophoogzand in dijken. 
• Dat het door de leverancier Afval Terminal Moerdijk (ATM) geleverde en door de 
opdrachtnemer Van Oord, verwerkte TGG mogelijk niet voldeed aan de wettelijke 
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eisen op basis waarvan het certificaat voor de productie en levering van deze grond is verleend. 
Hierdoor is zorg ontstaan over mogelijke risico's voor milieu en gezondheid. Dit element wordt 
door de ILT nader onderzocht op basis van de onderstaande casus. 

De kwestie bij Perkpolder staat niet op zich. De ILT heeft van de Regionale Uitvoeringsdienst 
Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe recent signalen binnengekregen over de 
milieuproblemen bij de toepassing van TGG van ATM in de Eemdijk bij Bunschoten. Op dit 
moment wordt door de ILT onderzoek gedaan naar de productie en levering van TGG. Naar 
verwachting is dit onderzoek binnen drie weken afgerond. U zult door de ILT nader 
geïnformeerd worden indien de resultaten van het onderzoek daar aanleiding toe geven. 

Genomen maatregelen 
Door RWS, hoogwaterbeschermingsprogramma (inclusief de waterschappen) zijn diverse 
maatregelen getroffen waarmee herhaling van dergelijke onwenselijke voorvallen in de 
toekomst voorkomen kan worden: 

Een voorlopig (in afwachting van onderzoeksresultaten) verbod op de toepassing 
van TGG bij RWS werken. 
Er zijn vervolgonderzoeken door RIVM en Deltares in gang gezet om de risico's bij 
Perkpolder goed in beeld te krijgen. De eerste resultaten daarvan worden verwacht in 
juni 2017. 
Een communicatietraject is voorbereid specifiek voor Perkpolder en generiek voor de 
toepassingen van TGG elders. Dit traject is voor de komende maanden in gang gezet en 
is gericht op zowel de RWS interne organisatie als op de omwonenden, de branche van 
specifieke leveranciers van TGG zoals ATM en de aannemerij. 
Met de 1LT wordt afgestemd over een mogelijk handhavingstraject mocht dit na het 
onderzoek van de ILT bij de situatie van de Waterschap Vallei en Veluwe nodig blijken.. 
Met de branche worden gesprekken gevoerd om in het kader van het lopende 
verbetertraject voor het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) te komen tot duidelijkere 
afspraken en regelgeving. 

Het is voor RWS belangrijk dat het in gang gezette verbetertraject Bbk er toe leidt dat 
problemen als deze in de toekomst niet meer optreden. Het eerder genoemde verbod op 
toepassing van TGG voor RWS werken lijkt versnellend te werken in het gesprek met de 
branche om in het lopende verbetertraject tot betere regelgeving te komen. 
Zodra de verbeterde regelgeving van kracht is, kunnen wij ons verbod intrekken of nuanceren. 

Op dit moment zijn de consequenties van de toepassing van TGG niet duidelijk. Er kan nog niet 
worden gesteld of het bijvoorbeeld op langere termijn noodzakelijk is om TGG uit de 
dijklichamen te verwijderen. 
Ook de daadwerkelijke milieu- en gezondheidsrisico's bij toepassing van TGG vereisen nader 
onderzoek (RIVM). Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken kan RWS worden 
geconfronteerd met financiële, bestuurlijke en juridische consequenties. 

Vragen uit de omgeving 
Bij Perkpolder heeft een raadslid van de gemeente Huist gevraagd om het rapport over het 
oriënterend onderzoek van Deltares in te zien. Dit rapport is ontstaan uit de zorgplicht van RWS 
bij het gebruik van dit materiaal. Intentie is om zo snel als mogelijk de direct betrokkenen 
(omwonenden en bestuurders) mondeling op de hoogte te brengen van de redenen voor het 
vervolgonderzoek, de inhoud- en de uitkomsten daarvan. Het is niet uit te sluiten dat op enig 

RWS BEDRLIFSVERTROUWELLIK - 



moment ook de regionale en/of landelijke pers het onderwerp onder de loep neemt. 

De mogelijkheid van publiciteit, de genomen maatregelen en het nadere onderzoek, zijn de 
redenen dat ik u nu met deze nota, afgestemd met de ILT, nader informeer. 

RWS REDRUFSVERTROUWELLIK 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Managementteam WPS 
	 ILT 

Water, Producten en Stoffen 

Handhaving Water en Bodem 

nota 

Voorgesteld wordt: 

Utrecht 

Contactpersbon 

Datum 

Bevindingen en voornemen interventie bij ATM 

1. Een voornemen last onder dwangsom te verzenden aan ATM voor het in 
strijd met de daarvoor geldende normdocumenten thermisch reinigen van 
verontreinigde grond; 

2. Gelet op de mogelijke (politieke) consequenties van deze interventie de 
Staatssecretaris voorafgaand aan de verzending van het voornemen te 
informeren; 

3. Een woordvoeringslijn voor te bereiden aangezien dit voornemen tot 
vragen kan leiden vanuit de pers; 

4. Een toezichtsignaal uit te brengen over het ontbreken van concrete 
normen voor sulfaat en PH waarden bij grond. 

Toelichting 

Inleiding 

De ILT heeft van de RUD Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe signalen 
binnengekregen over milieuproblemen als gevolg van toepassing van thermisch 
gereinigde grond afkomstig van het bedrijf ATM Moerdijk (hierna: ATM) die 
uitsluitend haar product levert aan het bedrijf Martens en van Oord (hierna: MvO). 
MvO levert de grond op haar beurt aan diverse partijen ten behoeve van nuttige 
toepassingen. Toepassing heeft onder andere plaatsgevonden in een primaire 
waterkering nabij Bunschoten waar Het Waterschap Vallei en Veluwe 
opdrachtgever voor was. De milieugevolgen en mogelijke gevolgen voor de 
fysische eigenschappen van deze waterkering zijn nog bij RWS en het RIVM in 
onderzoek. Bron van deze problemen is gelegen in de zeer hoge sulfaatgehalten 
en pH-waarde in het toegepaste ATM-zand. Een vergelijkbare casus in Perkpolder 
(Zeeland) is thans ook onderwerp van onderzoek door RWS en RIVM. Over deze 
laatste casus is de Minister inmiddels geïnformeerd door RWS. 

ATM is voor het bewerken van verontreinigde grond door het Ministerie van IenM 
erkend en moet dien ten gevolge werken conform de daarvoor geldende 
normdocumenten. De. ILT houdt hier toezicht op. Voor de ILT zijn de signalen 
aanleiding om te onderzoeken of het reinigingsproces van ATM wel volgens de 
daarvoor geldende normdocumenten verloopt. 
De ILT heeft geconstateerd dat ATM op twee punten de normdocumenten 

29 mei 2017 
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overtreedt en dat als gevolg van deze overtredingen de milieuhygiënische 
verklaring die bij de thermisch gereinigde grond wordt gevoegd niet betrouwbaar 
is. 

Bevindingen 

De eerste overtreding heeft betrekking op de administratie van de in- en 
uitgaande stromen grondbij ATM. Deze partijen grond moeten traceerbaar zijn 
gedurende het gehele proces, maar bij ATM is de administratie zodanig ingericht 
dat dit niet kan. 
De tweede overtreding is het gebruik van rookgaswaswater voor de afkoeling van 
de thermisch gereinigde grond. Dit is niet toegestaan maar wordt sinds 2012 wel 
gedaan Hierdoor komen de rookgasreinigingresiduen uit het rookgaswaswater in 
de thermisch gereinigde grond waardoor het sulfaatgehalte en de PH-waarde in 
het eindproduct substantieel toenemen. 
Deze overtredingen hebben als gevolg dat de milieuhygienische verklaringen 
(MHV) die door ATM bij de partijen gereinigde grond worden geleverd geen 
betrouwbaar beeld geven van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en 
samenstelling van de gereinigde grond. Deze MHV mogen dan ook niet aan•derden 
worden overhandigd. 

Daarbij moet volledigheidshalve nog het volgende worden opgemerkt. Voor zowel 
het huidige reinigingsproces als de inrichting van de administratie is door de 
Provincie Noord-Brabant, in strijd met de normdocumenten, een vergunning is 
afgegeven. Deze vergunning is echter, wegens strijd met hogere regelgeving, op 
de hier genoemde punten onverbindend. ATM weet respectievelijk had dit ook 
moeten weten. Datzelfde geldt voor de Certificerende Instelling die ATM audit. 

Keuze voor de interventie op basis van de bevindingen 

Teneinde de hierboven geconstateerde overtredingen te beëindigen en de verdere 
milieuschade als gevolg hiervan te voorkomen is de keuze voor een last onder 
dwangsom het meest opportuun. De milieugevolgen die samenhangen met het 
toepassen van de TGG zijn van dien aard dat verdere productie moet worden 
voorkomen totdat weer wordt voldaan aan de daarvoor geldende 
normdocumenten. Om die reden wordt voorgesteld ATM een (voornemen) last 
onder dwangsom op te leggen. 

De hierin geformuleerde lasten zullen zijn; 

1. ATM dient haar proces en administratie zodanig in te richten dat de 
ingaande stroom te reinigen grond partijgewijs te volgen is tot in het 
gekeurde en geleverde eindproduct, 

2. ATM dient haar proces zodanig aan te passen dat eind,- en restproducten 
gescheiden worden opgevangen en opgeslagen, 

3. ATM dient de afnemer(s) van de thermisch gereinigde grond te informeren 
over het feit dat de reeds afgegeven milieuhygiënische verklaringen geen 
betrouwbaar beeld geven van de eigenschappen, aard, hoedanigheid en 
samenstelling van de thermisch gereinigde grond. 

ILT 

Water, Producten en Stoffen 

Handhaving Water en Bodem 

Datum 

29 mei 2017 
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Door het opleggen van deze lasten wordt ATM in staat gesteld haar proces te 
verbeteren en wordt tegelijkertijd haar afnemer MvO in kennis gesteld van de 
mogelijke milieuproblemen die gepaard gaan met de toepassing van, door ATM, 
thermisch gereinigde grond. Daarbij dient volledigheidshalve te worden opgemerkt 
dat de ILT geen bevoegd gezag is voor reeds toegepaste TGG. Het is aan het 
lokaal bevoegd gezag (gemeenten en waterschappen) om, op basis van de 
kennisgeving door ATM, te besluiten of het reeds toegepaste TGG moet worden 
verwijderd. Daarbij spelen uiteraard lokale projectgebonden omstandigheden een 
grote rol. 

ILT 

Water, Producten en Stoffen 

Handhaving Water en Bodem 

Datum 

29 mei 2017 

Interventie bij Martens en van Oord 

De ILT onderzoekt tevens de mogelijkheden van een interventie bij MvO. 
De thermisch gereinigde grond wordt door ATM direct geleverd aan MvO. 
MvO neemt op dat moment de verantwoordelijkheid over van ATM voor de 
levering van de thermisch gereinigde grond tot aan de daadwerkelijke toepassing. 
In ieder geval zal MvO de afnemers en het bevoegde gezag van de plaatsen waar 
ATM-zand is toegepast in dienen te lichten over de onbetrouwbaarheid van de 
afgegeven productcertificaten en grondbewijzen. 
Naar verwachting zal u binnen twee weken hierover worden geïnformeerd. 

Voornemen interventie door RUD Utrecht 

De RUD Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om, als lokaal bevoegd gezag, ook 
een interventie op te leggen aan ATM en MvO. De basis voor deze interventie is 
dat ATM en MvO, naar de mening van de RUD, de gemeten sulfaatgehalten en pH-
waarden niet met het productcertificaat en grondbewijs hebben meegeleverd. 
Hiermee zouden zij niet hebben voldaan aan hun zorgplicht. De bevindingen van 
de ILT kunnen de handhaving van de RUD ondersteunen. De ILT zal daarom in 
overleg treden met de RUD Utrecht over haar bevindingen. 
De ILT heeft overigens geconstateerd dat vanaf de periode van de wijziging in de 
grondreiniging in 2012 — waarbij geconstateerd is dat de sulfaatgehalten en pH-
waarden in het eindproduct flink zijn toegenomen - ATM haar meetresultaten niet 
meer aan Martens en Van Oord heeft geleverd. 

Mogelijke gevolgen interventies 

Publiciteit 
De problemen met het toegepaste ATM-zand in Bunschoten heeft aandacht van de 
lokale media en er worden in de gemeenteraad regelmatig vragen gesteld. De 
kans is groot dat op het moment dat de ILT een voornemen last onder dwangsom 
aan ATM verzend de publiciteit landelijk gaat worden. Daarbij komt dat, zoals 
eerder is genoemd, een vergelijkbare casus speelt in Perkpolder waar ook reeds 
aandacht voor is vanuit de pers. 

Onrust over eerdere toepassingen  
Bij diverse toepassingen van thermisch gereinigde grond in het recente verleden, 
onder meer in projecten van Rijkswaterstaat, was onrust bij omwonenden over de 
kwaliteit ervan. Door een interventie van de ILT is het niet uit te sluiten dat deze 
onrust weer op zal gaan laaien. 
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Rijkswaterstaat inventariseert momenteel de plaatsen waar de thermisch 
gereinigde grond van ATM is toegepast. Het RIVM doet onderzoek naar de 
(mogelijke) gevolgen van (het uitlogen van) het sulfaat en de hoge pH-waarden. 
De Minister is hierover inmiddels geïnformeerd. 

Aansorakeliikheidsstellingen en schadeclaims  
Naast de voorgenomen interventies van de ILT en de RUD Utrecht heeft het 
Waterschap Vallei en Veluwe de aannemer die de partij thermisch gereinigde 
grond in de dijk bij Bunschoten heeft toegepast aansprakelijk gesteld voor de 
geleden schade. Het is niet uit te sluiten dat deze aannemer en andere aannemers 
vervolgens Martens en van Oord en/of ATM aansprakelijk zullen gaan stellen 
indien zij schade leiden. De bevindingen van de ILT kunnen in dat geval een rol 
spelen in deze privaatrechtelijke procedures. 

ILT 

Water, Producten en Stoffen 

Handhaving Water en Bodem 

Datum 

29 mei 2017 

Vertrouwen in thermisch gereinigde grond van ATM is weq  
Inmiddels is Rijkswaterstaat gestopt met het afnemen en toepassen van thermisch 
gereinigde grond afkomstig van ATM, in ieder geval zolang de gevolgen voor het 
milieu en de fysische eigenschappen niet in beeld zijn. Ook andere afnemers 
hebben besloten thermisch gereinigde grond van ATM niet meer toe te passen. 
Martens en van Oord heeft in september 2016 voor het laatst een partij thermisch 
gereinigde grond geleverd.. 

Toezichtsignaal over normering sulfaat 

Er wordt een toezichtsignaal gemaakt over een tekortkoming in de regelgeving 
waar de ILT in deze zaak tegenaan is gelopen. Dit betreft de normering van 
sulfaat. Voor grond, dus ook voor thermisch gereinigde grond, is in het Besluit 
bodemkwaliteit geen norm opgenomen voor de hoogte van het sulfaatgehalte en 
de uitloging van sulfaat. Voor niet vormgegeven bouwstoffen gelden wel strenge 
normen voor het sulfaatgehalte en de uitloging daarvan. Hierdoor heeft het 
kunnen gebeuren dat voor toepassing in een primaire waterkering thermisch 
gereinigde grond is gebuikt met een sulfaatgehalte dat 4 keer de maximale norm 
voor niet vormgegeven bouwstoffen overschrijdt. Deze constatering heeft 
overigens geen gevolgen voor het opleggen van een interventie aan ATM. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

FW: Ter in rmatie ivm mogelijke media-aandacht/onrust bij bedrijf: vLOD bij ATM Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

donderdag 8 juni 2017 10:43:31 
Therrnisch Gereinigde Grond reactie M.pdf 
Nota MT over ATM 70170607.docx 

Hallo 
Hierbij wi i ju ie in ormeren dat er vanuit handhaving bodem deze week een 
voornemen last onder dwangsom naar het bedrijf ATM wordt uitgestuurd. Ik informeer 
je omdat deze interventie kan leiden tot media-aandacht en onrust bij het bedrijf. 
Bijgevoegd een nota die was voorbereid voor het MT WPS om te informeren over de 
voorgenomen interventie bij het bedrijf ATM. 
ATM is een bedrijf dat grond thermisch reinigt. De ILT heeft signalen ontvangen over 
problemen met deze thermisch gereinigde grond. Omdat RWS deze grond toepast 
hebben zij 10 april jl. een nota, met medeparaaf van ILT, naar de bewindspersonen 
gestuurd om hen hierover te informeren. Deze nota is ook bij deze mail gevoegd. In 
deze nota staat aangekondigd dat de ILT de signalen gaat onderzoeken. Het opleggen 
van een vLOD is een uitkomst van het ILT-onderzoek naar deze signalen. 



Van: 
Verzon 
Aan: 
CC: - ILT; 	 - 
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Van: 
Aan: 	 (VNL); 	 -Waal 	01140; 	 (PPO  
Cc: 	 ijT: 	 ILT 
Onderwerp: 	Voornemen last onder dwangsom ATM 
Datum: 	donderdag 8 juni 2017 09:51:38 
Bijlagen: 	vIOD ATM.pdf 

Beste collega's, 
Bijgaand het resultaat van ons onderzoek bij ATM. De vLOD is zojuist aangekondigd bij 
ATM. Uiteraard is hij nog niet definitief en zal deze, afhankelijk van de zienswijze van 
ATM, no aangepast kunnen worden. Voorzichtigheid is dus nog geboden. 

wist mij in ieder geval in een eerste reactie te vertellen dat ATM bezig is 
met proven om de mineralen/rookgasreinigingsresiduen uit het rookgaswaswater te 
krijgen alvorens zij dit gaan gebruiken om het eindproduct te koelen. Verder zullen ze de 
vLOD bestuderen en een gepaste reactie geven. 
Wordt vervolgd! 

n i e er : Voornemen last onder dwangsom 
Geachte 
Hierbij de zojuist aangekondigde last onder dwangsom. 
Met vriendelijke groet, 



72 

Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	cpt Toezichtsignaal over normering sulfaat - graag reactie 
Datum: 	 donderdag 8 juni 2017 16:22:33 
Bijlagen: 	Toezichtsignaal over normering sulfaat.docx 

Collega's, 
Bijgevoegd het eerste concept, graag jullie reactie. 
Alvast bedankt. 
Groeten, rfj 
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Toezichtsignaal over normering sulfaat voor bodem 	 versie 0.1 

Kwaliteitseisen bodem 
Aan bodem worden andere eisen gesteld dan aan bouwstoffen. Wanneer verontreinigde grond 
thermisch gereinigd is, kan het weer onder de definitie van bodem vallen mits het voldoet aan de 
normwaarden zoals genoemd in tabel 1 van bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). 

Probleemstelling 
De ILT heeft in een handhavingszaak te maken met een bedrijf dat verontreinigde grond samen 
met TAG (teerhoudend asfalt granulaat) reinigt. De bodem die vervolgens wordt opgeleverd na het 
doorlopen van dit productieproces bevat zeer hoge sulfaatgehaltes. Tabel 1 van bijlage B van de 
Rbk bevat geen normwaarde voor sulfaat. 

Voor niet-vormgegeven bouwstoffen worden in de Rbk wel eisen gesteld voor sulfaat, zie tabel 1 
van bijlage A van de Rbk. Gezien de definitie van bodem (zie nota van toelichting Rbk paragraaf 
4.3.5), moet het product dat ontstaat na thermische reiniging aangemerkt worden als bodem en 
kan het niet aangemerkt worden als niet-vormgegeven bouwstof. 

Risico 
De bodem afkomstig uit het proces wordt nuttig toegepast in bijvoorbeeld dijklichamen. Een hoog 
sulfaatgehalte leidt tot een hoge pH-waarde wat negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Zo kan 
toepassing van deze bodem op bijvoorbeeld veengrond leiden tot inklinking door de hoge pH-
waarde. Ook kan bodem met een hoge pH-waarde tot gezondheidsschade leiden bij mensen die 
hier mee in contact komen en tot ecologische schade leiden. 

Gevraagde actie (WPS XX): zo spoedig mogelijk 
De ILT verzoekt DGRW om de normwaarden waar bodem aan moet voldoen uit te breiden met 
tenminste een normwaarde voor sulfaat. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Contactpersonen RWS 
donderdag 8 juni 2017 09:43:01 

RWS/Leefomgeving (Bodemplus) 
S/Leefomgeving (Bodemplus) 

S/Leefomgeving (Bodemplus) en RWS Uitvoering 
RWS PPO (Projecten Programma's en Onderhoud) 

roetjes, 
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Ok dat is mooi. 
Ik heb zojuist mijn counterpait bij RWS geïnformeerd en aangegeven dat jij de 
inhoudelijk betrokken RWS-ers nog zal informeren. 
Groet,  in 
Van: 	 -ILT 
Verzon 	 179  :42 
Aan: 
CC: I T; 	 -ILT 
On erwerp: 	tactpersonen • II 
Hoi El, 
Heb net de aankondiging gedaan naar ATM en zal de vLOD zo de deur uit doen. De 
eerste reactie is dat zij al bezig zijn met proven om het productieproces zodanig aan te 
passen dat zij de rookgasreinigingsresiduen uit het waswater gaan halen alvorens zij dit 
gaan gebruiken om het endproduct te koelen. Zij zijn zelf inderdaad ook tot de slotsom 
gekomen dat zij moeten werken aan het terugbrengen van het vertrouwen in het 
eindproduct. 
Verder natuurlijk wel afwachten wat hun reactie na bestudering is, maar eerste geluid is 
hoopgevend. 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzon. en: .on.eriag :  juni 2017 9:31 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: Kt: Lontactpersonen RWS 
Dank! Zojuist gifil gesproken, ze stuurt de mail door naar 	en is benieuwd wat 
de vLOD gaat op everen! 
Goed werk dus! Ci 
Van:1 	 - ILT 
Verzonden: ciondercia. b uni zul7 9:27 
Aan: 	 -ILT 
CC: 
On erwerp: 	ersonen RWS 
Hoi  is, 
Bij RWS heb ik de volgende contactpersonen die ik ga inlichten over onze bevindingen 
en acties; 
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Van: 
Aan: 	 11LI 
Onderwerp: 	RE: goedkeuring voor VWO bij ATM 
Datum: 	 donderdag 8 juni 2017 08:56:06 

Dank voor de toelichting! ik bel je over een half uurtje even om eea nog te verifiëren (of 

Ik hoor ie net van om dat zijn vragen ook die van jou waren. Mijn antwoorden 
hieronder 
In feite komt het er bij ATM in het kort op neer dat zij, als gevolg van het aangepaste, 
foute reinigingsproduct een smeriger eindproduct leveren dat in de praktijk tot 
milieuproblemen leidt. In feite hebben zij gebruik gemaakt van de mazen in de wet 
(gebrekkige normering) om het eindproduct goedkoper te maken, zonder zich er om te 
bekommeren wat dit product doet voor het milieu. Het vertrouwen in het product is nu 
weg, wat tot gevolg heeft dat er sinds september vorig jaar geen partij meer is verkocht 
en toegepast. ATM zou het vertrouwen alleen weer terug kunnen winnen door mee te 
werken aan de lasten en te laten zien dat zij voor een (weer) schoner eindproduct gaan. 
Het niet meewerken en de juridische procedures in schieten zal - gezien het 
inspectierapport en vooral de daarin opgenomen gegevens over de toename in het 
eindproduct van de sulfaatgehalten en PpH waarden - alleen maar zorgen voor nog 
meer wantrouwen richting ATM. 
Hopelijk zullen zij dat zelf ook zo zien. In ieder geval lijken deze punten goed voor de 
redeneerlijn/PR. 
Groetjes, 

11111111 
Van: 	 -ILT 
Verzon e o 	ag jun 17 8:26 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT 
On' e erp: . goedkeuring voor vLOD bij ATM 

Van: 	 - ILT 
Verz n en: 	• 7 'uni 2017 15:41 
Aan: 	 - ILT 
Onde erg). 	1111-11 	ring i's vLOD bij ATM 
Ha 

ik het nu goed begrepen heb ;)). 
. Groetjesal 

Van: 	 -ILT 
Verzon 	 17 8:55 
Aan: 
CC: 	 - ILT 
On • erwer •. . goedkeunng voor v 	ij ATM 
Hoi 

Hoi 
Uit Pasten volgt dat het productieproces aangepast moet worden, wat de facto wel 
een tijdelijke stop in houdt door ATM zelf om het productieproces aan te passen. 
We hebben globaal gekeken naar de kosten, maar hebben ook in het achterhoofd 
gehouden dat de afzet van het gereinigde product nu stil ligt. De economische schade in 
feite al is toegebracht doordat het vertrouwen in het gereinigde product nu op het 
nulpunt is beland. Vandaar ook niet de exorbitant grote bedragen, vooral de 
imagoschade die deze vLOD teweeg gaat brengen zal zijn werk gaan doen. 
Het beperken van de economische schade zit hem vooral in het terugbrengen in het 
vertrouwen in het gereinigde eindproduct weer terug krijgen. In feite helpt onze 
interventie daarbij; het aanpassen van het productieproces heeft als direct gevolg een 
schoner eindproduct dat ook breder toepasbaar zal zijn in de praktijk. 
ATM zou volgens mij de economische schade het best kunnen beperken door ons rapport 
te onderschrijven en snel aan de lasten te gaan voldoen. Juridische procedures zouden, 
gezien de inhoud van ons rapport, de imagoschade alleen maar groter maken. Uiteraard 
zal ATM dat zelf ook moeten gaan zien... 
Groetjes, 



In de mail staat iets over het stilleggen van de bedrijfsvoering. Vragen: 
- De nota is erg impliciet over het stilleggen. Volgt niet uit de lasten. 
- Door wie wordt stilgelegd? (door ATM zelf of op last van de ILT). 
- Dat stilleggen zal ws. tijdelijk zijn (tbv aanpassen adm. procedures en 

koelsysteem). Is dat te duiden / kapitaliseren? 
- Is er voor ATM een `work-arround' mogelijk? (doel: beperken economische schade) 

Groeten, 

Van: 	 -ILT 
Verzon en: woens ag juni 	7 13:54 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	: goedkeuring voor vLOD bij ATM 
Deze ook ter kennisname. Je weet maar nooit... 



75 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

ILT 

Verslag overleg RWS en Bodem+ 
donderdag 8 juni 2017 09:21:51 
ttoofdpunten informeel overleg II T met Bodemplus en RWS 71-0?-7017 def don( 
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Hoofdpunten informeel overleg ILT met Bodem+/RWS ATM-zand 21-02-2017 

Aanwezig: 
ILT: 
Bodem+: 
RWS: 

In dit memo zijn de hoofdpunten uit het overleg opgenomen. 

Algemeen 
• Opgemerkt door RWS is dat de contracteerde aannemers van projecten van of vanwege 

RWS soms de grens opzoeken. RWS stuurt niet vooraf op naleving van regelgeving maar 
constateert achteraf, anders dan dat de contractanten zich in zijn algemeenheid moeten 
houden aan wet, - en regelgeving. 

Perkpolder 
• DLG was formeel opdrachtgever, bestaat niet meer, verantwoordelijkheid terug naar RWS 
• In le instantie onderzoek gericht op civieltechnische aspecten. 
• Toen kwam Bunschoten voorbij. Daar bleek een milieuhygiënisch probleem. Vraag, speelt 

dit ook in Perkpolder (basisch en sulfaat)? 
• Toepassing in Perkpolder staat met voeten in het zoute water en niet in zoet water zoals 

Bunschoten. 

Vrijstelling TAG in protocol 7510 
• Vrijstelling TAG gaat alleen over metalen. Opm ILT; Staat niet expliciet in 7510. 

Bbk 
• Nota van toelichting Bbk; zand uit TAG is grond, 
• Bbk regelt alleen de milieuhygiënische aspecten en niet de civieltechnische, die moeten in 

contract geregeld worden. 
• Als inschrijver met alternatief komt voor toe te passen materieel en het voldoet aan het 

Bbk dan kan je daar als opdrachtgever weinig tegen in brengen. 

Mogelijke oorsprong hoge sulfaatgehalten in thermisch gereinigd zand 
• Kans dat gewone gereinigde grond een hoog sulfaatgehalte oplevert is klein. 
• Idem voor verontreinigde grond uit het buitenland. 
• TAG (of toevoegstoffen) zou het probleem kunnen zijn 
• Mogelijk koppeling met techniek reiniger. 

o ATM koelt de grond met spoelwater uit de rookgasreiniger. 
o REKO en Theo Pauw doen dat niet 

Zijn er ook problemen bij andere projecten en hoe lang zijn problemen bekend? 
• Bij RWS op dit moment geen andere projecten bekend 
• RWS past al 30 jaar TGG toe en is bezig met een inventarisatie waar het allemaal is 

toegepast (zowel civieltechnisch als milieuaspecten). RWS wil geen onnodige onrust zaaien. 
• Bij toepassing in dijken is eigenlijk sprake van een soort TBC toepassing. TGG is ingepakt in 

een kleipakket van 0,8 meter dik. 
• Probleem met sulfaat en hoge pH recent geconstateerd. Zorgen dat, dat wordt aangepakt. 
• Opm ILT; problemen met sulfaat al in 2005 bekend, onderzoeken TNO. TCB heeft in 2004 

geadviseerd om hiermee rekening te houden bij de toenmalige vrijstellingsregeling. 

Ervaringen met toepassing TGG van REKO en Theo Pauw 
• Recent wilde REKO TGG (afkomstig van TAG) toepassen binnen een project van RWS. RWS 

wilde meer gegevens. Er bleek bijvoorbeeld 18% ongebluste kalk in te zitten. Dat levert 
naast milieuproblemen ook ARBO risico's op. 



• REKO wilde geen extra toetsingstraject in. 
• RWS heeft toepassing niet toegestaan. 



Zorgplicht 
• In tabel 1 protocol 7510 staat duidelijk dat de zorgplicht van toepassing is voor stoffen die 

niet genormeerd zijn maar er wel in zitten en problemen kunnen geven, bijvoorbeeld 
sulfaat. Opm ILT; heel expliciet is het niet. Bij overgang vrijstellingsregeling naar Bbk zijn 
de aanvullende eisen en specificaties weggehaald. 

• Bodem+ heeft NVPG geadviseerd om de zorgplicht in protocol 7510 beter/verder in te 
vullen. Daar komt ook een pre HUF van. Opm ILT intern; let op lossen de nieuwe 
voorstellen het probleem echt goed op. Ook kijken naar toenmalige eisen/voorwaarden 
tijdelijke vrijstellingsregeling. 

• Uiteindelijk geldt de zorgplicht ook voor RWS. Daarom besloten om TGG voorlopig niet 
meer toe te passen zolang de onderzoeken lopen. 

Delen info 
• Waar mogelijk zullen ILT en Bodemplus/RWS info delen. Daarbij moet wel goed gekeken 

worden naar de verschillende rollen en de zorgvuldigheid van het inspectietraject. ILT kan 
waarschijnlijk alleen info op hoofdlijnen delen (bijvoorbeeld, is het een specifiek ATM 
probleem of speelt het breder). 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: ATM 
vrijdag 9 juni 201710:14:00 

Hoi 
Is he emaal OK. Lijkt mij ook handiger daar we niet weten wat ATM in een zienswijze uit 
de hoge hoed gaat toveren. 
Dank, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: .0 •eria. 	i 01715:08 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
On•erwer 
Hoi 
We a en het vanmorgen nog even over ATM en je vertelde dat er nog een staartje 
achteraan komt omdat er wellicht een overtreding is bij de afnemer. Ikheb er met.' 
even over gehad, en ons voorstel is dat we ATM en de afnemer de komende week even 

het nodig is om de afnemer ook nog aan te pakken,,Mdat we daarmee nog wachten of 
laten rusten en kijken wat de reactie is bij ATM. Als 	terug is, bekijkt hij met jou of 

er van afzien. 
Is dat OK voor jou? Volgens mij heb je toch een paar dagen vrij genomen dus komt dit 
wel goed uit.. 
Met vriei • - 	e ! o.t 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

- ILT 
- ILT; 	 - ILT; 

RE: cpt Toezichtsignaal over normering sulfaat - graag reactie 
vrijdag 9 juni 2017 10:23:00 

- ILT 

Hoi 
Ik zou de laatste alinea over de risico's nog even op de vlakte houden. Deze worden 
momenteel onderzocht door het RIVM en RWS. 
Gisteren vernam ik dat uit de monitoring van de effecten bij de dijk in Bunschoten en 
eerste voorlopige resultaten hiervan blijkt dat als gevolg van het sulfaatgehalte enjof 
hoge Ph waarde de uitloging van Arceen en Molybdeen tot boven de interventiewaarde 
uit komen, ondanks dat de partij voor deze twee stoffen voldoet aan de 
emissietoetswaarde. Kortom, er kan nog veel meer uit het onderzoek en de monitoring 
komen. Resultaten hiervan worden binnen enkele weken verwacht. 
Groetjes, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

- ILT 
- ILT 

- ILT; 	 - ILT 
RE: vraag ikv toezichtssignaal ontbreken sulfaatnorm voor bodem 
vrijdag 9 juni 2017 10:13:00 

Beste Rit 
Terechte vraag en het is ook het wonderlijke in de hele zaak. 
Hieronder de bewuste passage uit Br! 7510; 
Identiteitswisseling van bouwstof naar grond en vice versa 
Aangezien de herkomst van een materiaal niet langer bepalend is voor de status van grond, kan een 
bouwstof ook bewerkt worden tot grond. 
Een voorbeeld hiervan is asfalt. Asfalt is een mengsel van zand, steentjes, bitumen en vulstof. Het 
valt onder de definitie van (vormgegeven) bouwstof. Bij thermische bewerking van asfalt wordt het 
bitumen verbrand en de vulstof verwijderd. Het zand dat resteert is feitelijk weer het "oorspronkelijke" 
zand dat gebruikt is bij de asfaltproductie, en krijgt dus weer de status 'grond'. 
Materialen die vóór bewerking de status hebben van bouwstof en ná bewerking de status krijgen van 
grond, worden in dit protocol aangeduid als "grond cum annexis", en kunnen (mits aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan — zie § 6.3.4.) samen worden gereinigd met grond. 
Bovenstaande identiteitswisseling is ook vice versa mogelijk, oftewel van grond naar bouwstof. Dit is 
het geval bij het immobiliseren van verontreinigde grond. 
Hoofdstuk 2 van het Bbk, oftewel Kwalibo, reguleert de kwaliteitseisen voor het bewerken van 
verontreinigde grond. Zorgvuldige bewerking wordt gewaarborgd door een Ministeriële erkenning, die 
wordt afgegeven op basis van BRL.7500. Wanneer verontreinigde grond wordt geïmmobiliseerd moet 
dit protocol dus gehanteerd worden, ook al is het eindproduct een bouwstof: het gaat immers om een 
zorgvuldige bewerking van de verontreinigde grond. Wanneer verontreinigde grond tezamen met 
andere afvalstoffen wordt geïmmobiliseerd, moet voor de deelstroom 'verontreinigde grond' ook dit 
protocol gehanteerd worden. Op het immobiliseren van andere (deel)stromen dan verontreinigde 
grond is dit protocol nadrukkelijk niet van toepassing (zie ook § 1.2). 
Dit maakt dat het eindproduct van reiniging, ook al is er aan het begin van het proces TAG bij 
gevoegd, te beschouwen moet zijn als grond. 
Groetjes, 

Van: 
Verzon en: on er a 
Aan: 
Onderwerp: vraag i  

- ILT 
'uni 2017 13:47 

- ILT; 
oezic ssignaal on 

- ILT;11111111M - ILT 
re en su aa norm voor o enn 

Geachte bodemdeskundigen, 
Ik ben nog aan het worstelen met het toezichtsignaal. Op aanraden van 

heb ik de nota van toelichting er ook nog eens bij gepakt om eea 
voor mezelf te verduidelijken. 
Van 	heb ik begrepen dat het hoge sulfaat gehalte, behalve door 
het koelen met waswater, ook veroorzaakt wordt door TAG wat 
bijgemengd wordt voor de thermische reiniging. Ik vraag me sterk af of 
het eindproduct dan nog wel de status bodem kan hebben als er TAG bij 
gemengd is (zie de geel gearceerde delen hieronder) en of het dus niet 
onder niet vormgegeven bouwstof valt. 
Graag jullie reactie. 
Groeten, 
Nota van Toelichting op het Besluit bodemkwaliteit 
3.3.1. Normstelling algemeen 
Dit besluit heeft ten doel milieuhygiënische randvoorwaarden te stellen aan bouwstoffen ter 
bescherming 
van de bodem en het oppervlaktewater. Met deze regelgeving wordt een generiek 
beschermingsniveau 
nagestreefd en dus geen locatiespecifieke beoordeling. Om aan het bovengenoemde doel invulling te 
geven, zijn in dit bes luit eisen opgenomen aan de emissie van bodem - en waterrelevante 
anorganische 



parameters uit bouwstoffen. Het stellen van emissie-eisen sluit aan bij de systematiek van de 
Europese 
Richtlijn Bouwproducten. Daarnaast worden eisen gesteld aan de samenstellingswaarden van 
organische 
parameters in bouwstoffen. 
Bij het stellen van eisen wordt onderscheid gemaakt tussen vormgegeven bouwstoffen, zoals beton 
en 
bakstenen, en niet-vormgegeven bouwstoffen, zoals assen en granulaten. Dit onderscheidt wordt 
gemaakt, omdat de wijze van uitloging tussen deze twee typen materialen verschillend is en daarom 
ook 
verschillend moet worden gemeten. In de Uitvoeringsregeling zijn de voorwaarden opgenomen om te 
mogen toetsen als vormgegeven bouwstof. Naast de eis rond het minimale volume, gaat het dan om 
duurzame vormvastheid en een diffusiegecontroleerde uitloging. De niet-vormgegeven bouwstoffen 
zijn 
nader onderverdeeld in bouwstoffen die open kunnen worden toegepast en IBC-bouwstoffen die 
alleen 
geïsoleerd mogen worden toegepast, omdat deze bouwstoffen anders leiden tot teveel emissies naar 
het 
milieu. 
Hoofdstuk 4.2. Werkingssfeer grond en baggerspecie 
4.2.1. Reikwijdte onderhavig besluit 
Dit besluit is gericht op het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem, dan wel in het 
oppervlaktewater. Gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer 
vallen niet onder de reikwijdte van dit besluit. Grond en baggerspecie boven het saneringscriterium 
valt 
ook niet onder dit Besluit. Slechts in uitzonderingsgevallen kunnen gronde en baggerspecie boven de 
interventiewaarden worden toegepast. Als grond en baggerspecie tijdelijk wordt opgeslagen binnen 
een 
inrichting (Ivb) zijn de regels van dit besluit niet van toepassing. Particulieren vallen onder de 
reikwijdte 
van dit besluit, maar zijn uitgezonderd van de verplichting om onderzoek te doen. 
4.2.2. Reikwijdte grond en baggerspecie 
Onder grond wordt verstaan: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximum 
korrelgrootte 
van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de 
26 
bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature voorkomende schelpen en grond met 
een 
korrelgrootte van 2 tot 63 mm. 
Onder baggerspecie wordt verstaan: materiaal, vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat 
water 
bestemde ruimte, dat bestaat uit minerale delen met een maximum korrelgrootte van 2 mm en 
organische 
stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, 
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 
mm. 
Het verschil tussen grond en baggerspecie is de herkomst van het materiaal. Ter toelichting wordt 
benadrukt dat ook mengsels van nature voorkomende schelpen, grind en/ of minerale delen worden 
bedoeld. 
• In grond en baggerspecie wordt ook bodemvreemd materiaal aangetroffen, zoals minerale, niet 
natuurlijke bestanddelen (puin, vliegas, slakken) en niet- minerale, niet -natuurlijke bestanddelen 
(glas, plastic, behandeld hout). Bij bodennvreemd materiaal gaat het om materiaal, dat al in de 
bodem zit als het wordt afgegraven. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er bodernvreemd 
materiaal in grond of baggerspecie wordt bijgemengd. Dit besluit regelt de hoeveel heid 
bodemvreem d materiaal die maximaal in de toe te passen grond of baggerspecie mag voorkomen. 
Een nadere specificatie volgt in de Ministeriële regeling. 
Grond en baggerspecie vallen in principe onder de definitie van een bouwstof. Toch is gekozen om 
deze 
materialen uit te zonderen van het beleid voor bouwstoffen zoals weergegeven in hoofdstuk 3 van dit 
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besluit. Voor grond en baggerspecie geldt dat deze afkomstig zijn uit de bodem en hiervan weer 
permanent onderdeel kunnen gaan uitmaken. Eventueel in de grond en baggerspecie aanwezige 
verontreinigingen zijn derhalve niet nieuw in het milieu, maar worden van de ene plaats naar de 
andere 
plaats gebracht. Dit brengt een andere benadering met zich mee: het beleid rond bouwstoffen is 
preventief van aard, terwijl het beleid voor grond en baggerspecie beheermatig is opgezet. Dit 
verschil in 



Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

terugkoppeling kort overleg.  
maandag 12 juni 2017 16:21:19 
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Collega's, 
Vanochtend heb ik kort bijgepraat met 	en het volgende besproken, niet alle 
punten zi•ri voor iedereen interessant maar voor de snelheid zet ik alles in één mail: 

-Toeztc tstgnaa mie maak over sulfaat (nav zaak bij ATM): al even kort ons 
toezichtsignaal aangekondigd. Wel slag om de arm gehouden dat we de 
definitiekwestie (bodem of niet vormgegeven bouwstof) nog even scherp willen 
krijgen. 	klonk het zeer vreemd in de oren dat gereinigde TAG weer onder 
de definitie odem zou kunnen komen te vallen dus dit moeten we inderdaad 
goed checken! Hij gaf aan dat de uitleg in de NvT van 20% bodemvreemd 
materiaal bij bodem betrekking heeft op afgravingen maar dat er dus niet tot 
20% bodemvreemd materiaal bij grond dat onder de definitie bodem valt 
bijgemengd kan worden. 

èf 	t á"Iaá"""i  • Tot zover. Kort us een eetje cryptisch misschien maar degene die het aangaat moet 
het volgens mij snappen, zo niet dan hoor ik het graag! 





Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: dinsdag 20 juni 2017 09:01:00 

ealIME 	IIT  
RE: ATM 
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Hoi.,  
Er staat geen bijeenkomt op korte termijn in de planning, maar het lijkt mij goed om dit 
wel te organiseren. 
Ik zal het Waterschap en de RUD uitnodigen voor een toelichting van onze kant. Ik kan 
mij zo voorstellen dat op basis van deze bijeenkomst de RUD beter in staat is om aan 
ons gericht feitelijke informatie te vragen O. 
Groet, MIE 
Van: 	 - ILT 
Verzon en: maan 	19 juni 2017 9:22 
Aan: 	 - ILT;  r 	 - ILT, 	 - ILT; 

-ILT 
- ILT 

On erwerp: 
Hoi collega's, 
Onze collega overheden kennen natuurlijk waarde toe aan onze eerste stap maar ze 
moeten zich realiseren dat er nog (slechts) sprake is van een vLOD. Er kan altijd 
informatie boven tafel komen in de zienswijze procedure die ons aanleiding geeft om de 
LOD niet door te zetten. Varen op een vLOD is dus risicovol. Goed dus dat dit punt 
telkens wordt benadrukt! 
Ik voel zelf niet direct voor een regie of coordinerende rol. Lokale bevoegde gezagen 
moeten zelf een keuze maken over in te zetten interventies (kan het reeds toegepaste 
materiaal blijven liggen of niet). Zij hebben immers de Bbk meldingen geaccepteerd. We 
moeten die rol niet naar ons toe trekken. 
Wel is het handig wanneer het tot een LOD komt om hierover te gaan communiceren 
want de impact van een LOD moet niet worden onderschat. We moeten echter eerst 
netjes de procedure afmaken en dan pas communiceren. Het is vervelend voor onze 
collega's maar ze moeten nog even wachten op het definitieve standpunt van de ILT. 
Wel moeten we dus een woordvoeringslijn voorbereiden wanneer we tot een LOD 
concluderen. Daar hebben we nog wel even de tijd voor. Eerst ook maar eens zien waar 
ATM komende dinsdag mee komt. Als de lokale overheden op dit moment interventies in 
willen zetten die mede zijn gestoeld op basis van onze vLOD maakt men zich dus 
onnodig kwetsbaar. 
Dat moeten we nog maar een keer uiteen zetten in een overleg met alle partijen. 
is er op korte termijn nog een overleg met Waterschap en OD? Daar hebben we eer er 
toegezegd onze (voorlopige) bevindingen een keer toe te komen lichten. 

Van: 	 ILT 
illen a• 14 'uni 2017 11:10 

- 
Verzon 

 

Aan. 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT; 



CC: 	 ILT 
On e we •p: . 
Collega's, 
Ik denk dat het goed is om voor deze casus een overleg te (laten) plannen met 
Waterschap, RUD en provincie Utrecht. Doel daarvan: elkaar informeren over de diverse 
(voorgenomen) procedures en afstemmen over de timing en communicatie. Zie 
onderstaande toelichting. 
Ik bezocht gisteren de projectgroep Bodem en Grondstromen Utrecht eo (regionaal hh 
overleg) en daar werd mij helder dat voornoemde overheden op korte termijn stappen 
willen zetten in deze casus. Daarbij wordt veel waarde toegekend aan onze V-LOD en als 
een soort kapstok gebruikt. Dat het 'slechts' een voornemen betreft sneeuwt daarbij een 
beetje onder. Ook is er gelet op de (verwachte) landelijke uitstraling behoefte aan regie 

coordinatie. Men kijkt dan al snel naar ILT / RWS, maar de vraag is of dat - zeker in 
dit stadium - terecht is. Hier moeten we dus op anticiperen en een standpunt bepalen 
lijkt mij. 
Nb. het waterschap 'staat bestuurlijk op scherp' vanwege de grote financiële belangen 
die zijn gemoeid met de instabiele waterkering. Er wordt een bedrag van € 15 miljoen 
genoemd. De peilen richten zich daarbij ook op ATM. 
Tijdens voornoemde bijeenkomst werd mij door 	 verzocht om 
aansluitend aan te schuiven bij een ambtelijk afstemmingsover eg tussen RUD, 
gemeente Bunschoten-Spakenburg en provincie Utrecht. Ik heb daar (slechts) onze rol 
en positie in de keten kort toegelicht. Dat werd als verhelderend ervaren. De gemeente 
is voornemens om te handhaven op de toepassing van het TGZ (vermoedelijk obv art 7 
Bbk, zorgplicht). Dat zal publiciteit genereren. Het is daarom goed dat ILT / I&M ook 
vast nadenken over de interne en wellicht externe communicatie. 
Nb. de provincie is door de RUD betrokken vanwege de overschrijding van de 
interventiewaarden tgv de uitloging door de hoge pH (zorgplicht Wbb). 
Tot zover mijn rol als boodschapper. 
Nb. Ik ga er vooralsnog vanuit dat ik as. dinsdag niet bij het gesprek met ATM hoef te 
zijn (zie vraag 	hieronder). 
Groeten, 

11111 _ 
Van: 	 - ILT 
Verzon 	 j i 710:39 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT; 	 - ILT 
On erwerp: 
Urgentie: Hoog 
Hoi 
Je ga net aan dat je de directeur compliance hebt gesproken van ATM en dat er veel 
ongerustheid is bij het bedrijf. Ik stel voor dat we hem uitnodigen voor een toelichting 
op het vLOD op dinsdag a.s. 11-12 uur op de GrvR. Dat moet volgens de agenda's 
kunnen, en ik stap even een uur uit het overleg van 	dat de hele dag duurt. 
Zou je dat in de mail willen zetten of hem hierover wi en •e en? 
Wil jij ook bij het gesprek zijn? 
Met vriendelijke groet, 	_ 	_ 	_ 
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Van: WM2 
Aan: 
Onderwerp: 	hoge pH en sulfaat op mobiliteit zware metalen 
Datum: 	dinsdag 20 juni 2017 15:25:41 
Bijlagen: 	zware metalen pdf 

Hoi 
Ter in orrnatie een document waarin het effect van een hoge pH en sulfaat heeft op de 
mobiliteit van zware metalen. 
Vlot trriand.iiitew rtrn.t 



@atm.nl] Van: 
Verz 
Aan: 
CC: 
On erw 
Beste 

tr: 	rs ag gespre 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	ítT - 
Onderwerp: 	FW: Betr: RE: Betr: Verslag gesprek met ILT 
Datum: 	 dinsdag 20 juni 2017 09:29:10 
Bijlagen: 	ATT0000?.gif 

Oefinitief verslag nverlej met ATM d d 14-7-2017 na wpassingen ATM v? dor& 

Hoi ga, 
Interessante ontwikkeling. Het verslag was al vastgesteld met instemming van ATM Nu 
met de vLOD komen er ineens een paar aanpassingen. Ik stel mij voor dat wij 
vanmiddag aangeven deze aanpassingen te zien als onderdeel van hun zienswijze, dit 
als zodanig te bestuderen en mee te nemen en er nog niet inhoudelijk op te reageren. 
Verder valt het mij op dat ATM het heeft over "toepassingsregels". Dit zouden dan 
toepassingsregels zijn voor GBT-toepassingen. Het product is immers geleverd met een 
kwaliteitsverklaring waarin is aangegeven dat het voldoet aan de klasse "Industrie" en 
toepasbaar in GBT-toepassingen. Ik heb het idee dat dit wordt verward met IBC-
toepassingen en daarbij behorende maatregelen (of zie ik dat verkeerd?) 
Duidelijk een poging om de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid af te schuiven. 
Groetjes, 

In de le aanpassing van het verslag was ik vergeten de opmerkingen van mijn collega MEI 
te verwerken, vandaar dat ik hierbij nogmaals het aangepast verslag stuur met nog een paar 

kleine opmerkingen van mijn collega. 

Disctalmer. Op al onze transacties zin onze aigemerruggebstatkm van toepassing, waarin een beperking van onze 
aansprakel jkheid is opgenomen. 
Algemene voorwaarden van wederpart jen wijzen wij nadnikkeljk af. 

Consider the environment. Please don't print trits e-malt unless you really reed to. 



Van: 	- tur 
Aan: 	 patmmoerdikárti>  

Cc 111~111-11-T-~11111. 
Datum: 09-05-2017 15:10 
Onderwerp: RE Bete Verslag gesprek met 1LT 

Geachte heer 

Het was er bij in geschoten, maar hierbij alsnog het aangepaste 
gespreksverslag van ons gesprek op 14 maart jl. 
Al uw aanpassingen zijn inhoudelijk overgenomen. 
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Gesprek ILT met ATM 14-03-2017 

Aanwezig 
ATM 
111111111: Directeur Compliance 

Milieucoördinator 

ILT 

111111.111  

Doel gesprek 
ILT heeft een bodemsignaal binnen gekregen over problemen met de toepassing van ATM-zand in 
de Eemdijk nabij Bunschoten. Dit ATM-zand is door ATM bewerkt onder de BRL 7500 protocol 7510 
en vervolgens door ATM samengevoegd en geleverd aan Martens en Van Oord (MvO) onder eigen 
certificaat en erkenning in het kader van de BRL 9335. De ILT richt zich op de Kwalibo aspecten 
waarbij de focus primair ligt op het handelen conform de beoordelingsrichtlijnen waarvoor ATM 
erkend is. 

De ILT wil in dit kader inzicht krijgen in de volgende aspecten: 
• Welke informatie/gegevens heeft ATM gekregen of verzameld over de bewerkte partij 

onder de BRL 7500 en in hoeverre is deze informatie doorgegeven aan MvO? 
• Welke informatie/gegevens heeft ATM over de onder de BRL 9335 geleverde partij 

aangeleverd aan MvO? 
• Zijn er door ATM naast het standaardanalysepakket op basis van de BRL 7500 ook analyses 

verricht op niet genormeerde stoffen, zoals sulfaat, chloride, fluoride e.d? Dit zowel op het 
materiaal wat de oven ingaat als het eindproduct wat de oven uitkomt. 

• Hoe werkt het reinigingsproces van ATM op hoofdlijnen? 
• Hoe controleert ATM of het reinigingsproces blijvend voldoet aan de vereisten van de BRL 

7500? 
• Op welke wijze vindt de overgang plaats van de aangewezen werkzaamheden onder de BRL 

7500 naar de werkzaamheden onder de BRL 9335? 
• Welke acties neemt ATM als blijkt dat het reinigingsproces op grond van de BRL 7500 niet 

helemaal goed verloopt of als het gereinigde product niet aan de milieuhygiënische criteria 
van de BRL 9335 en het Bbk voldoet? Is een afwijkende partij nog traceerbaar? 

Opmerkingen ATM 

Vooracceptatie (BRL 7500), onderstaande werkwijze maakt deel uit van haar vergunning en het 
AO/IC welke is goedgekeurd door het bevoegde gezag. 

• Sales vraagt zo volledig mogelijke informatie op over de aan te leveren partijen bij klanten. 
Tbv het opstellen van een afvalstroomnummer en legt al deze informatie vast in het 
Goederen Informatie Systeem (GIS). 

• Functiescheiding, acceptanten hebben geen contact met klanten. 
• Toetsingscommissie van 3 personen bepaalt of een partij geaccepteerd kan worden. Er 

wordt o.a. een toetsing van het afvalstroomnummer uitgevoerd waarbij de volledigheid van 
het afvalstroomnummer wordt gecontroleerd en tevens worden de gewenste 
analysepakketten toegevoegd met de bijbehorende bemonsterings- en analyse ferquentie. 

• In de Brl 7500, Protocol 7510 zijn uitzonderingen beschreven waarbij er geen analyses 
vooraf aangeleverd dienen te worden bv: 

o Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) 
o Veegvuil 
o Calamiteiten 
• Partijen<50m3 

Er is een bemonsteringsprotocol. Er is een extra toets aan de poort op zware metalen omdat dat 
proces kritische parameters zijn. De frequentie van bemonstering en analyse wordt bepaald door 
de hoeveelheid informatie die door de opdrachtgever aan ATM is verstrekt. Indien er weinig 
informatie beschikbaar is zullen alle auto's aan de poort gecontroleerd worden op zware metalen. 
Indien er ruim voldoende informatie beschikbaar is wordt er een bemonsteringsfrequentie van 1 op 
de 5 vrachtwagens gehanteerd. Conform de vigerende AO/IC kan deze bemonstering- en 
analysefrequentie worden aangescherpt of versoepeld. Bij transport per vrachtwagen krijgt de 
chauffeur van de portier van ATM een eindacceptatieformulier mee waar o.a. de 
bemonsteringsfrequentie en het analysepakket op staat. Een medewerker van ATM bemonstert, 
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indien noodzakelijk de betreffende vracht en voert de analyses m.b.v. XRF uit om te controleren of 
de zware metalen voldoen aan de eisen als opgenomen in de vigerende AO/IC om grond te kunnen 
verwerken tot klasse Industrie. 

Circa 95% van de geaccepteerde grond kan worden gereinigd naar een eindproduct wat voldoet 
aan klasse Industrie. De overige 5% voldoet daar niet aan en zal na thermische reiniging verder 
worden behandeld, bijvoorbeeld geïmmobiliseerd. 
De grond die niet na reiniging aan klasse Industrie kan voldoen wordt vooraf apart opgeslagen, 
geclusterd- en apart in de reinigingstrommel verwerkt. 

Partijen uit het buitenland komen vaak per schip. Meestal is van die partijen meer voorinformatie 
beschikbaar in verband met het verkrijgen van een Evoa beschikking. Soms worden er in het 
buitenland bij het beladen van het schip monsters genomen en analyses gemaakt. ATM neemt zelf 
altijd monsters tijdens het lossen en onderzoekt die tenminste op zware metalen. 

Als er voor het opstellen van een afvalstroomnummer te weinig gegevens van de buitenlandse 
partijen zijn stuurt ATM eigen monsternemers die zorgen voor een bemonstering en analyse 
eventueel volgens AP04. 

ATM werkt met een soort recept. TAG en grond worden in een bepaalde verhouding samen 
gereinigd (afhankelijk van de verbrandingswaarde van het materiaal). Dat is toegestaan op grond 
van de vigerende vergunning en de BRL 7500. 

Het materiaal is ongeveer 1 uur onderweg in de verbrandingstrommel. De eindtemperatuur is 
ongeveer 450-500 oC. Alle organische componenten gaan over in de gasfase. De bij het uitgloeien 
van de grond ontstane gassen worden verbrand in de naverbrander bij ca 850-1000 oC. De gassen 
worden vervolgens eerst gekoeld in de luchtkoeler(LUVO) en vervolgens in de tussen koeler 
(verdampingsruimte)waarna in het ESP (elektrostatisch filter) het stof(fijne fractie gereinigde 
grond) wordt afgevangen. Het opgevangen stof wordt terug gevoerd aan de gereinigde grond. 
Vervolgens gaan de rookgassen door een viertal gaswassers/scrubbers. 

De in het gas o.a. aanwezige chloride, fluoride en zwaveldioxide worden in het water van de 
rookgaswassing afgevangen. Vervolgens verlaten de rookgassen via een druppelvanger de 
schoorsteen. In de schoorsteen wordt continue gemeten op de parameters stof, NOX, CxHY, SO@ 
en CO en het proces wordt zodanig gestuurd zodat aan de emissie eisen (richtlijnen industriële 
emissies/activiteitenbesluit) wordt voldaan. De daggemiddelden moeten daar aan voldoen en 
worden indien deze niet voldoen doorgegeven aan het bevoegd gezag onder vermelding van de 
oorzaak en de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen. 

'Als gevolg van de verschillende afvalstromen is de voeding (het verwerkingscluster) niet 
homogeen, met andere woorden: de samenstelling kan variëren waarbij de bovengrens wordt 
bepaald door het verwerkingscriterium als vastgelegd in het AO/IC. De operator stuurt op de 
emissie eisen. 

Het eindproduct is een continue stroom en wordt op basis van steekproeven volgens de BRL 9335 
per parameter uit het standaardpakket uit de BRL gecontroleerd. 

Partijspecifieke parameters zijn niet zo relevant voor het reinigen van de organische componenten, 
doordat zij worden gecontroleerd middels de trigger parameters zoals beschreven in Protocol 7510. 
Metalen zijn van belang als procesparameter. 

In Bunschoten was sulfaat een probleem. Vanuit de vergunning mag er 1.000 ppm organische 
zwavel in een partij zitten die de trommel ingaat. Soms zijn er partijen met een hoger gehalte. Die 
worden dan geclusterd gevoegd aan partijen met een lager zwavel gehalte. Organisch zwavel 
wordt in bepaalde specifieke gevallen bepaald waarbij het vermoeden is dat er hoge gehalten in de 
aangeleverde grond aanwezig kunnen zijn. Ook indien er operationeel (obv SO2 gehalten in de 
schoorsteen) het vermoeden bestaat dat een verhoogd gehalte S aanwezig is, kan het 
verwerkingscluster aanvullend worden geanalyseerd. Elke S die binnen komt, komt er als SO4 weer 
uit. In de schoorsteen wordt gestuurd op de emissie van SO2. 

Het waswater uit de rookgasreiniging wordt gebruikt voor het koelen van de grond. Zo komen 
zwavel, chloride en fluoride weer terug in de grond, waar ze oorspronkelijk ook vandaan komen. 
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ATM weigert ook wel eens grond omdat deze niet voldoet aan de verwerkingscriteria uit de BRL 
7500 of haar AI/IC bv indien de grond teveel bodemvreemd materiaal bevat. 

ATM levert MvO elke maand een Grondbewijs op grond van de BRL 9335 voor de continue stroom 
ATM-zand die in de voorafgaande maand aan MVO is geleverd. Op het Grondbewijs is aangegeven 
dat er aanvullende informatie kan worden opgevraagd. Soms maakt MvO daar gebruik van. 
Aanvullend is op het Grondbewijs van ATM vermeld dat het ATM-zand niet geschikt is voor natte 
toepassingen. 

Tot 2013 onderzocht ATM het eindproduct op een uitgebreid pakket inclusief uitloging. Alle deze 
analyseresultaten zijn ook verstrekt aan MvO. Soms ontstond verwarring. Bijvoorbeeld Antimoon 
voldoet aan de emissietoetswaarde, dan hoeft de uitloging formeel niet te worden bepaald. ATM 
deed dat wel en soms bleek de uitloging te hoog. In overleg met de Certificerende Instelling en 
Bodem+ is besloten om alleen te analyseren op het standaardpakket zoals de BRL 9335 
voorschrijft. Pas als een parameter niet voldoet aan de emissietoetswaarde wordt de uitloging 
bepaald. 
Deze wijziging is ook afgestemd met MvO. 

Voor sulfaat is er geen in bijlage B geen emissietoetswaarde en maximale emissie waarde gegeven 
waar aan getoetst kan worden. 

Voor de bemonstering onder de BRL 9335 wordt een steekproef genomen per 10.000 ton. De 
onderzochte grond hoeft niet meer apart te worden gehouden maar mag gewoon aan MvO 
geleverd worden. Uit de historie volgt dat in een incidenteel geval zijn de waarden aan zink of 
nikkel verhoogd zijn. Conform de systematiek BrI 9335-2 kan het dan voor komen dat de 
frequentie van de steekproef moet worden verhoogd. De monsters worden door een onafhankelijke 
gecertificeerde partij genomen en worden door een AP04 erkend laboratorium onderzocht. Alle 
resultaten worden aan MvO verstrekt. 

MvO voorkomt verstuiving van het ATM-zand door het toepassen van een korstvormer (soort 
behangplaksel). Deze korstvormer zorgt voor de witte uitslag op het ATM-zand. 

Er is al veel ATM-zand toegepast en er zijn zover ATM bekend nooit problemen geconstateerd. In 
het geval van Bunschoten is het ATM-zand onverdicht en onafgedekt naast oppervlakte water neer 
gelegd, hetgeen zover bekend bij ATM in strijd is met de toepassingsregels.Zover ATM bekend zijn 
de (mogelijke) problemen ontstaan nadat het is gaan regenen. Als het ATM-zand goed verdicht is 
loopt er geen water door. 

De NVPG is als brancheorganisatie naar aanleiding van Bunschoten ook zaken aan het uitzoeken. 
ATM voert via de NVPG en direct gesprekken met RWS over hoe hier in de toekomst mee moet 
worden omgegaan. 

Naar aanleiding van Bunschoten heeft ATM sinds januari 2017 een extra bijlage toegevoegd aan 
het Grondbewijs wat aan MvO wordt geleverd. ATM geeft nooit een bestemmingsadvies. 

Opmerkingen ILT 
Sulfaat, chloride en fluoride zijn niet genormeerd voor grond op basis van het Bbk maar wel voor 
niet vormgegeven bouwstoffen. 

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

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

Nog openstaande vragen  
• De ILT ontvangt graag: 

o de informatie/gegevens die ATM heeft geleverd aan MvO in de periode januari-juni 
2016 over het aan MvO geleverde ATM-zand in het kader van de levering van de 
grond onder de BRL 9335. 

o de analyseresultaten van de input van de installatie in de periode januari-juni 2016 
die in het kader van de BRL 7510 zijn verzameld/bepaald. 
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analyseresultaten van het waswater uit de rookgasreiniger van de periode januari-
juni 2016. En de meest recente analyse. 

o het Grondbewijs met bijlagen zoals dat vanaf januari 2017 wordt geleverd aan 
MvO. 

• informatie over de wijze waarop de overgang plaats vindt van de aangewezen 
werkzaamheden onder de BRL 7500 naar de werkzaamheden onder de BRL 9335. 

O 2 voorbeelden uit 2012 van de resultaten van de analyses en uitloogproeven die 
voor 2013 door ATM werden uitgevoerd op het eindproduct op basis van de BRL 
9335 en de daarbij horende analyses/proeven van het ingaande product van de 
trommel op basis van de BRL 7500. 
documentatie waarin de gemaakte afspraken met de CI en Bodem+ staan over het 
aanpassen van de bemonsterings- en analysestrategie per 2013. En de afstemming 
daarover met MvO. 

o 2 voorbeelden uit 2016 en 2 uit 2017 waarin MvO aanvullende informatie heeft 
opgevraagd bij ATM n.a.v het maandelijkse Grondbewijs en/of de verstrekte 
analyses van het steekproefmonster. 

De ILT ontvangt de antwoorden op de vragen graag uiterlijk op 28maart 2017. 
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Van: 	 ILT 
Aan: 	 ILT 
Onderwerp: 	Presentatie ATM 
Datum: 	 vrijdag 23 juni 2017 11:53:08 
Bijlagen: 	 Presentatie ATM.optx  

Hoi 11111, 
Bijgaand een powerpointpresentatie over ATM, die ik maandag wil gebruiken. Kan je 
deze op je laptop opslaan zodat ik hem maandag kan laten zien? 
Groetjes, 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: ATM - nota nu naar de stas? 
vrijdag 23 juni 2017 07:14:34 
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Collega's, 
Ik heb gisteren ook even met 	 overlegd. Een nota nu is niet nodig. We 
hebben al eerder de stas geïn ormeer II •at we de zaak aan het onderzoeken zijn. Omdat 
we nog wachten op de zienswijze en er nog geen sprake is van een definitieve LOD 
hebben we in die zin weinig nieuws te melden. Onze Stas schiet van media-aandacht 
gelukkig niet heel snel in de stress dus dat is geen reden om nu stel op sprong nog een 
nota te sturen voor het reces. 
Groeten,  - 
Van: 	 -ILT 
Verzon 	 017 9:54 
Aan: 	 -ILT 
CC: 	 - ILT; 	 - ILT 
On i e erp: 	 no nu naar • e 
Hoi■, 
Het hangt er van af hoe een en ander gaat lopen in Bunschoten. Het lijkt er nu op dat, gezien de 
resultaten van de monitoring, de kans heel groot is dat de dijk weer afgegraven moet gaan 
worden. Als dat gaat gebeuren zal er zeker veel media/aandacht voor komen. Zeker omdat in het 
reces het voor nieuws 'komkommertijd' is en alles wat de moeite waard lijkt te zijn ineens groot 
nieuws wordt. Het is alleen de vraag hoe snel dit kan gaan. 
Groetjes, 

Van: 	 - ILT 
Verzon 	 22 juni 2017 9:15 
Aan: 	 - ILT; 	 ILT 
CC: 	 - ILT 
On erwerp: 	no nu naar •e 
Hoi 
Volgens mij kan het wel over het reces heen worden getild. Mijn inschatting is dat de 
echte media aandacht pas ontstaat wanneer we een LOD opleggen aan ATM. 
Groe 

Van: 	 - ILT 
Verzon 	 juni 2017 16:06 
Aan: 	 ILT; 	 - ILT 
CC: 	 T; 	 - ILT 
On' erwerp. 	no nu naar de as 
Collega's, 
Gisteren was het gesprek met ATM. Als ik het goed heb begrepen hebben wij nog 3 
weken om een zienswijze in te dienen tegen onze vLOD. 
Daarna gaan jullie je beraden op het doorzetten van de LOD of niet. Als wij willen dat er 
voor het reces nog een nota naar de Stas gaat dan moet deze volgende week naar DBO. 



De stas is 21 augustus weer terug van reces. 
Ik neig er naar om de nota over het reces te tillen indien er besloten wordt tot het 
opleggen van een LOD. Indien jullie denken dat er toch al sprake is van media-aandacht 
nav onze inspectie dan kan dat een reden zijn om toch nu al vaart achter de nota te 
zetten. 
Ik hoor het graag. 



Van: 	 :ILI 
Cc: 	

..:11.1; MML
I
1
,
1931MMIMEL-111 

_z_11.1; 	-JU 
Aan: 

Onderwerp: 	ATM 
Datum: 	woensdag 28 juni 2017 13:07:58 

Beste collega's, 
Ik werd zojuist door 	gebeld over de zaak ATM. Zij hebben een mail van ATM 
ontvangen. De mail en in oud daarvan zal niet met ons gedeeld worden om de rollen 
zuiver te houden. 

Mheeft aangegeven richting ATM te reageren dat hij (DGRW) gezien de lopende 
avingszaak bij ILT nu niet met ATM in overleg kan treden en dat ATM op basis van 

de Awb voldoende mogelijkheden heeft om haar zienswijze kenbaar te maken aan de 
ILT. 
Maar dat DGRW na afronding van de handhavingszaak wel bereid is tot overleg over de 
beleidsmatige gevolgen daarvan. DGMI is ook benaderd maar die hebben een andere 
rol. Zij ondersteunen overigens het standpunt van DGRW. 
Verzoek aan een ieder om dus extra scherp te zijn op de rollenscheiding! Alvast 
bedankt. 
Ilritsenricsii4G-ca nrried-esn 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 --111; 
Onderwerp: 	RE: cpt Toen tsignaal over normering sulfaat - graag reactie 
Datum: 	maandag 3 juli 2017 16:34:17 

Ha gal, 
Dit zijn interessante passages!. Gelukkig zijn we in ons voornemen van de last onder 
dwangsom verre gebleven van de oorzaak van en optreden tegen het hogere 
sulfaatgehalte omdat we daarvoor te weinig aangrijpingspunten kunnen vinden in de 
normdocumenten. En dat lijkt ook maar goed te zijn 0. 
We kunnen in ieder geval wel vaststellen dat er in het gereinigde product een te hoog 
gehalte aan sulfaat zit en dat deze stof niet is genormeerd. 

Van: 	 - ILT 
Verzo 	 li 2017 16:27 
Aan: 	 ILT 
CC: 	 - ILT; 	 ILT 
On • 	e p. 	oezic gnaal over ormenn sulfaat - graag reactie 

-  

Hoi ir 
Ik vraag me, bij nader inzien, af of de TAG wel de oorzaak is van het hoge 
sulfaatgehalte...? In de protocol 7510 staat namelijk: 

TAG. Teerhoudend asfalt granulaat is een zeer homogene, procesmatig 
geproduceerde materiaalstroom. 

Op basis van langjarige ervaring kent teerhoudend asfaltgranulaat noch 
proceskritische, noch partijkritische parameters in relatie tot thermische 
reiniging. Een wettelijk bewijsmiddel voor de vooracceptatie van teerhoudend 
asfaltgranulaat ten behoeve van thermische reiniging is dan ook niet vereist. 

Mijn chemische kennis is wat weggezakt maar ik neem dat het sulfaat het resultaat is 
van een reactie met 502, op de site bodemrichtlijn staat: 

S02 
De emissie aan SO2 is bijna volledig afkomstig uit het aanbod uit de 
verontreinigde grond. Wanneer een brandstof wordt gebruikt met een hoog 
zwavelgehalte, zoals afvalolie, zal de concentratie van SO2 in de gassen die 
worden aangeboden aan de rookgasreiniging toenemen. De emissie van alle 
rookgasreinigingsinstallaties is lager dan de in de vergunningen (die alle zijn 
gebaseerd op de Richtlijn Verbranden '89) gestelde eis van 40 mg SO2 /Nm3. 

(overigens is het aspect zwavelhoudende brandstof in deze ook nog een interessante 
maar meer voor onze collega's van afval) 
Verder staat er nog een tegenstrijdigheid mbt pH: 

Een aspect waar in het verleden aandacht aan is besteed is het gedrag van zware 
metalen na thermische reiniging. Zware metalen (behalve kwik) worden bij 
thermische reiniging niet verwijderd uit grond. Uit onderzoek is gebleken dat in 
de praktijk een neveneffect van thermische reiniging blijkt te zijn dat de 
mobiliteit van zware metalen (behalve As, Cr, Mo en Sb) afneemt. 
Dit wordt veroorzaakt door: 
- een _tperiame van 4? PH-waprde na thermische reinigityg 
- partiële versintering van gronddeeltjes waarin zware metalen worden 



Van: 
Verzon 
Aan: 

- ILT 
ag 	juni 2017 14:59 

- ILT 

vastgelegd; 
- de vorming van reactieve amorfe aluminiumsilicaten in klei. 
Bij toepassing van thermisch gereinigde grond zal de pH-waarde als gevolg van 
verwering en accumulatie van organisch materiaal afnemen. Het is nog 
onduidelijk welke effecten dat heeft op de uitloging. Op dit gebied is verder 
onderzoek noodzakelijk 

(Bron: https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemsaneringstechnieken/d-
verwerken-van-grond/d2-thermische-reiniging/thermische-reiniging-grond-trends-en-
ontwikkelingen)  
Ik neem je opmerkingen mee en stuur het signaal naar 	ter bespreking in het MT. 
Groet,  na 
Van 	 - ILT 
Verzon en: maan g 3 juli 2017 7:54 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp. rkE. 4.31. eueLichtsignaal over normering sulfaat - graag reactie 

Ik en at we geen expliciet standpunt in moeten nemen over de vraag of het 
gereinigde product grond of bouwstof is. Dat is ongelooflijk lastig en zouden we feitelijk 
door middel van monstername en analyse pas goed vast kunnen stellen. De regelgeving 
gaat thans uit van grond als resultaat van het thermische reinigingsproces en we stellen 
nu vast dat gezien het productieproces, de milieuproblemen in het veld en het ontbreken 
van een concrete sulfaatnorm (die er wel is voor niet vormgegeven bouwstoffen) er nu 
grond in het milieu wordt gebracht waar onvoldoende aandacht is voor de specifieke 
kwaliteit. Daarmee kan en is bodemverontreiniging ontstaan. Er moet dus een norm 
voor sulfaat komen voor thermische gereinigde grond. 
Ik heb de toelichting op het Bbk er ook nog even bijgezocht maar daarin vind ik niet dat 
er per definitie sprake is van een bouwstof als resultaat van het thermisch reinigen van 
verontreinigde grond met bijmenging van TAG. Wanneer TAG namelijk wordt gereinigd 
(of in dit geval thermisch gereinigd) kunnen de oorspronkelijke stoffen waaruit het TAG 
is vervaardigd weer ontstaan. In de NvT wordt bijvoorbeeld zand uit TAG genoemd. Dat 
wordt na reiniging weer als grond beschouwd. En dat is bij ATM ook aan de hand. Het 
TAG valt bij de thermische reiniging uit elkaar (zo heb ik me laten vertellen) en daarmee 
komen de oorspronkelijke bestanddelen (waaronder zand) weer vrij. En die 
bestanddelen kunnen dus als grond worden beschouwd. 
Ik zou dus voor de genoemde lijn in het toezichtsignaal kiezen. 
Groet, 

Onderwerp: 	cp oezichtsignaal over normering sulfaat - graag reactie 
Dank, wel een vraag, ben je er nu zeker van dat de gereinigde grond onder de 
definitie van bodem valt ipv niet vormgegeven bouwstof? 	had daar (net als ik) 
sterke twijfel over of dat wel zo is (zie ook NvT) 
Van: 	 - ILT 
Verzon 	 29 juni 2017 14:56 
Aan: 	 - ILT;11111111111111111111.. - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: cp oezichtsignaa over ornIMi. rt—ing s aa graag ea e 
Hoi  a, 

Hoi jliki d  



Ik heb er zoals afgesproken ook nog even naar gekeken en zoals je inmiddels wel 
gewend bent er ook wat in zitten klussen 0. Hopelijk kan je er zo mee uit de voeten. 
Groet, 
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Van: 	 -11 T 
Aan: 	 TI T 
Onderwerp: 	RE: Pers ericht van RUD Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe over ATM 
Datum: 	 vrijdag 7 juli 2017 11:30:22 

Thnx!! 
Van: 	 -ILT 
Vert 	 017 11:25 
Aan: 
CC: 
On ea
l
wa

ilb 
 

Hallo 

- ILT 
n RUD Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe over ATM 

Zoals zojuist esproken kan de persvoorlichter van het waterschap contact opnemen 
met de persvoorlichter van de ILT. 
Dat is 	 . Zij is telefonisch te bereiken op: 
Zij heeft aangegeven vandaag veel in overleg te zijn, indien zij telefonisch niet 
bereikbaar is kan er een mail gestuurd worden naar persvoorlichting@ilent.nl   

Van: 	 - ILT 
Verz 	 :05 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
Onde 	p. e 	c t van RUD Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe over ATM 
Hoi 
De contactpersoon bij RUD Utrecht is  giggiming, 
Mail: 	Orudutrecht.ni  
Tel: 
Groet en Thnx! 



Ja is goedgekeurd.Zeer helder signaal. 
Vraag uit MT: is er al contact geweest met DGRW en gaan ze de norm aanpassen? Zo ja, 
dan dit opnemen in het signaal. 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzo 	. rg 	 :08 
Aan: 	 -ILT 
Onderwerp: Kt: ~ csignaal over normering sulfaat - goedgekeurd? 
Hoi Eg 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Toezichtsignaal over normering sulfaat - goedgekeurd? 
Datum: 	vrijdag 7 juli 2017 09:52:51 

ik heb het direct naar DGRW doorgestuurd, ben benieuwd naar hun reactie, ik houd je 
op de hoogte! 
Van: 	 - ILT 
Verzon en: 	e 	i S 	:52 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	 ignaal over normering sulfaat - goedgekeurd? 
En met dank aan.. natuurlijk! z0 
Van: 	 - ILT 
Verzon en. 	• 	ui 017 9:10 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 • 	 -ILT 
On e e p:  1 oezichtsig aa over n enng su aa - goedgekeurd? 
Met dank aan 
Er is al wel contact geweest met DGRW maar nog geen toezegging dat ze de norm gaan 
aanpassen. 
Groet, 

Van: 	 - ILT 
Verzon n. vn a 	017 7:53 
Aan: 

	

- ILT; 	
ira 

- ILT 
Onderwer . oezig aa over normenng su aa - goedgekeurd? 
Hallo 
Is het toezic tsignaal gisteren goedgekeurd? 
Groet, 
Van: 	 - ILT 
Verzo 	 i 17 14:37 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
CC: 	 - ILT; 1.111111.1111111~1- ILT 
On e erp. 	 preking in e 	: Toezicntsignaai over 	surm 	faat - nu de 
juiste versie 
Hoi 
Graag op de agenda vor morgen opnemen. 
Danmk, 

- ILT 
Verzon en. woensdag uli 2017 13:53 
Aan: 	

, 	
- ILT 

CC: 	 -ILT 
On e e p. ier Despreking in : 1 oezicntstnaat over normering sulfaat - nu de juiste 
versie 

Van: 

Excuus, dit is de juiste versie -- 
Van: 	 -ILT 
Verzon en.  YT 	• , di 2017 13:51 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
On e 	 e 'n n 	I V » 

- ILT 
naai over normering sulfaat 



Urgentie: Hoog 
Hoi 
Bijgevoegd het toezichtsignaal over het ontbreken van een norm voor sulfaat in grond 
(nav de casus ATM). 
Het signaal is in samenwerking met 	 opgesteld. 
Kan je dit, indien je akkoord bent met de inhoud, agenderen voor het MT? 
Alvast bedankt. 
Groet, 



111111.111~1 - ILT - ILT; 

- ILT 
Verzon 	 ul 	1:03 
Aan: 	 - ILT; 
Onderw rp: : na • randerv a 	un 
Nog 1tje dan, omdat het zomer is© 

Van: 
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Van: 
Aan: 	 z.n.i; 	 •=a1; lial~111.1.;_-11.1 
Onderwerp: 	RE: nabra.eivraag TTG bunschoten 
Datum: 	dinsdag 18 juli 2017 11:13:58 

Nee, pro actief controleren is niet verplicht. En het kwalibo werkveld is inhoudelijk zo 
enorm breed met zoveel ondertoezichtstaanden dat we (helaas) keuzes moeten maken 
waar we onze schaarse capaciteit inzetten. 

Waarom gaan we niet proactief controleren maar wachten we tot het mis is gegaan 
(melding hebben gehad). 
Zijn we dat proactief controleren niet verplicht? 
Van: 	 - ILT 
Verzon 	17 'uli 2017 16:32 
Aan. 	 - ILT; 	 - ILT; 

n •kir RE: nabrandervraag TTG bunschoten 
Hoi  
Om maar met de laatste vraag te beginnen. Er zijn in Nederland maar twee andere 
bedrijven die TGG produceren en die hebben een iets ander productie proces en 
daarover hebben we nog geen bodemsignalen (meldingen van mogelijke overtredingen) 
ontvangen. Er is dus nu geen directe noodzaak om ook bij de andere bedrijven 
onderzoek te gaan doen. 
Wanneer we de LOD doorzetten zal zeker de vraag op tafel komen waarom we niet 
eerder bij dit bedrijf onderzoek hebben gedaan. Dat komt vooral omdat de toepassing 
van TGG in de praktijk nog niet eerder tot zoveel problemen heeft geleid. Daarom stond 
dit onderwerp, op basis van onze risico afweging, niet bovenaan onze prioriteitenlijst. 

Als we de vLOD ongewijzigd omzetten naar een LOD dan zal deze LOD ook een last 
bevatten die op herstel is gericht. Namelijk het terugroepen van alle milieuhygienische 
verklaringen die met het TGG zijn meegeleverd. Die terugroepactie gaat tot 2011. Het 
onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat in 2011 een wijziging in het productieproces is 
doorgevoerd die in strijd is met de normdocumenten. Daarmee geeft de ILT ook 
invulling aan zijn verantwoordelijkheid. Effect van deze last zal overigens zijn dat er op 
meerdere plekken .in Nederland materiaal ligt waarvan geen betrouwbare 
milieuhygienische verklaring is. Het lokaal bevoegd gezag (mn gemeenten) moeten dan 
beoordelen of er, gezien de specifieke lokale omstandigheden, noodzaak is om het 
materiaal te verwijderen. Gemeenten zijn namelijk het bevoegd gezag voor de 
toepassing van TGG. In de meeste situaties zal het TGG waarschijnlijk kunnen blijven 
liggen. Maar nogmaals dat is niet ter beoordeling van de ILT. 
Kun je met deze nadere toelichting uit de voeten? 

Van: 	 - ILT 
Verz n n. 	 15:48 



Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; - ILT 
Onderwerp: na  •  ran ervraag 	unsc °o en 
Dag, 
Sorry ben een beetje traag vandaag. Nabrandervraag 
Stel dat we de LOD doorzetten. Dan krijgen we geheid de vraag: hoe lang doet ATM het 
al 'verkeerd' en hoeveel grond is dus niet volgens de regels gereinigd maar wel 
verwerkt. 
En: hoe vaak is de ILT voor de melding uit Bunschoten bij het bedrijf geweest ter 
inspectie. Hebben we daar een goed antwoord op? Hoe vaak staan we daar op de stoep? 
En bij soortgelijke bedrijven? 
Is er aanleiding om naar andere bedrijven te gaan die ook TTG produceren? 
Vr n r 



90 

Van: 	Malli 
l; Aan: 	 _Ui 

Onderwerp: 	Nabrander HUF 7510 
Datum: 	maandag 24 juh 2017 13:35:00 

Hoi 
Keurings requentie en uitschieters 
In BRL 9335/2 staat in paragraaf 6.8.4 (productiecontrole reiniger) het een en ander 
opgenomen over het keuringsregime. 
In deze pagina staat opgenomen dat volstaan kan worden met controle van maximaal 
10.00 ton (of maximaal 1 maandproductie) 
Onder het steekproefregime kan dan direct worden geleverd, de afzonderlijke 
onderzochte partijen hoeve niet separaat getoets te warden, alleen de 
keuringsfrequentie dient dan te worden herberekend. Dit houdt in dat onder certificaat 
partijen geleverd kunnen worden die niet voldoen aan het Bbk. Bij een productie waarbij 
de aangeleverde grondstoffen een redelijk constante kwaliteit hebben is dit 
gerechtvaardigd, daar de kans op (grote) afwijkingen dan vrij gering is. Bij het 
thermisch reinigen van verontreinigde grond is per definitie geen sprake van een 
constante kwaliteit van aangeleverde grondstoffen/te reinigen grond. Het risico dat 
partijen onder certificaat warden toegepast die niet voldoen aan het BBk is dan vrij groot 
en zou niet gelopen moeten worden. 
Partijgewijs volgens van ingaande stromen tot aan het geleverde eindproduct 
van reiniging 
In par. 6.1 van het protocol 7510 is als algemene randvoorwaarde (esentiële eis!) 
opgenomen dat een zodanige administratie wordt gevoerd dat de in,- en uitgaande 
stromen van de bewerkingsinstallatie volledig en partijgewijs kunnen worden gevolgd. 
In paragraaf 6.6 inzake Opslag en overslag wordt onder voorwaarden clustering van 
partijen te reinigen grond toegestaan. Voor thermische reiniging wordt naast het 
samenstellen van opslagclusters in deze paragraaf ook het overgaan tot het 
samenstellen vanuit deze opslagclusters van zogenaamde productie- of 
bewerkingsclusters. In die gevallen is het partijgewijs kunnen volgen van in,- en 
uitgaande stromen nauwelijks meer mogelijk en lijkt dit in tegenspraak met de 
algemene randvoorwaarde. 
arnptip 
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Van: 
Aan: 	 - ILT 
Cc: ILT; LOW 	ILT 
Onderwerp: 	persbericht ATM nav Bunschtoen pb Waterscaht 
Datum: 	 dinsdag 29 augustus 2017 11:35:16 
Bijlagen: 	26 juli 2017 - Reactie ATM op het persbericht van Waterschap Vallei en Veluwe.pdf 

Dag, 
11.1 had dit niet. Ik weet niet of ik dit wel naar jullie had gestuurd, 
Zoniet alsnog C,  
Grt 

ILT 
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Van: 	 -ILT 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	RE: HUF 7510/ervaringe ATM 
Datum: 	dinsdag 25 juli 2017 11:56:00 

Hoi Ei, 
Even snel wat antwoorden! 
Groetjes, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: ins a 	u I 	1:36 
Aan: 	 - ILT 
Onderwet : : 	ervaringe ATM 
Hoi 
n.a.v. je stukken de volgende vragen/opmerkingen (jouw info moet voor mij scherper 
om in HUF mee te kunnen nemen)/svp je reactie in andere kleur onder elk bolletje 

•Wanneer is het toezichtsignaal naar beleid verzonden en is het de tekst zoals jij die 
naar ons hebt gemaild? Dan kunnen we daarna verwijzen/briefnummer o.i.d. 
Is als het goed is gebeud deze of vorige week. Heb ik nog geen afschrift van 
(Aktie 

•Wat is er aan de voorkant bij ATM ingegaan, verontreinigde grond met sulfaat of 
sorteerzeefzand met sulfaat. In tekst 7510 die nu voorligt lijkt TAG geen enkel 
probleem te zijn (alleen PAK bepalende parameter). Sorteerzeefzand wordt 
gekenmerkt door soms hoge sulfaatgehalten. Svp scherper formuleren welke 
stroom precies het sulfaat bevatte dan kan ik zien waar/is dit geborgd moet 
worden in de 7510 Verontreinigde grond (afkomstig uit NL en onder meer Italië, 
Noorwegen, Ierland). Sorteerzeefzand zit daat sporadisch bij. Samen 

•Je hebt diverse opmerkingen over de 9335/9335/2 kunnen we nu niets mee helaas. 
Het enige wat ik ermee aan wil geven is dat Protocol 7510 niet de gehele 
verantwoordelijkheid regelt voor de producent/reiniger van inname 
verontreinigde grond, tot uitkeuren en toepassen. Het overnemen van die laatste 
twee stappen zit niet in de 7510, maar is voor de producten die onder de 7510 
tot stand komen verder geregeld in de 9335/2. Kortom, is moeilijk los van elkaar 
te zien. 

• Duidelijker maken wat precies je wilt met de tekst onder je stukje 'het partijgewijs 
volgen van ingaande stromen tot aan het geleverde eindprodukt van reiniging'. 
Volgens mij haal je administratieve verplichtingen en de wens om elke partij 
fysiek te kunnen volgen door elkaar en beschrijf je een probleem dat er niet is. 
Het fysiek volgen is technisch/praktisch onuitvoerbaar. In 6.1. staat 
administratief kunnen volgen van (cluster)partijen. Bij clustering wordt 
administratief vastgelegd uit welke partijen (c.q afzonderlijke 
afvalstroomnummers) een clusterpartij is samengesteld en actuele 
plattegrond/bordjes e.d. Precies, de algemene randvoorwaarde dat inkomende 
partijen partijgewijs tot aan het eindproduct gevolgd moeten kunnen worden is 
hiermee niet handhaafbaar. Is lastig omdat op deze wijze bij incidenten achteraf 
de oorzaak niet meer geheel te construeren is. Bijvoorbeeld bij de aanwezigheid 
in het eindproduct van een niet gemeten gevaarlijke stof is dan niet meer te 
achterhalen uit welke partij deze afkomstig is. 

• Dus lees 6.6. nog een keer met in achterhoofd dan 6.1. gaat over het administratief 
volgen van partijen en schets dan aub je probleem in relatie tot de tekst zoals die 
er staat. 

• Ik begrijp het toezichtsignaal maar realiseer je dat het ontbreken van normen 
(sulfaat)/tabel 1 bijlage B, voor grond/baggerspecie geen HUF onderwerp is in 
teksten die nu voorliggen. Anders gezegd/gevraagd wat wil je anders 
geformuleerd zien in het protocol in relatie tot je ATM cusus wat in toekomst iets 
voorkomt anders dan opnemen van een norm maar dat is Bbk/Rbk en geen BRL. 
Klopt, het heeft wel een relatie met elkaar. Het probleem met ATM kan je van 
twee kanten benaderen; 

1. Het eindproduct wordt beschouwd als grond, op dat moment schiet de 



normering tekort. Uit de net vrijgekomen onderzoeken blijkt dat de 
thermisch gereinigde grond zich niet gedraagt als normale grond. Hoewel 
het eindproduct kennelijk voldoet aan de emissietoetswaarden van het 
Bbk, blijkt dat als gevolg van de eigenschappen van het spul, deze toch 
zodanig sterk uitlogen 	dat verontreinigingen ontstaan tot boven de 	• 
interventiewaarden. Met het toezichtsignaal wordt ervoor bepleit om dan 
de normen voor grond aan te scherpen met normering voor onder meer 
sulfaan (zoals die wel gelden voor niet vormgegeven bouwstoffen!) 

2. De tweede manier om dit (milieuhygiënische) gat in de regelgeving te 
dichten is om de thermisch gereinigde grond niet meer als grond te 
beschouwen, maar als niet vormgegeven bouwstof. Dit is het signaal dat 
met de HUF nog aangegeven zou kunnen worden (gebaseerd op kennis 
van vandaag!). 

Gr• 
Van: 	 e - ILT -*•=. 
Verzon en: maan ag 4 ju 	7 10:52 
Aan: 	 - ILT; - ILT 
Onderwer HUF T51ijervaringe ATM 
Hoi 	•-• 

Hierbij wat opmerkingen van mijn kant t.b.v. de HUF 7510. Daarnaast ook het 
toezichtsignaal dat nu naar beleid gaat. 
Groetjes, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: TGG 	rn ia 
Datum: 	 dinsdag 25 juli 201710:28:00 
Bijlagen: 	mismitiat.ark 

Hoi ga 
Nee. We weten wel dat Rijkswaterstaat op diverse plaatsen het spul heeft toegepast. 
Ook weten we dat Heijmans TGG van ATM heeft toegepast in de N23 in Noord-Holland. 
Rijkswaterstaat (bodemplus) heeft (eind februari!) aangegeven dat zij een inventarisatie 
zou gaan maken van de plaatsen waar deze TGG is toegepast. Nog geen bericht van 
gekregen... 
Verder is een van de lasten richting ATM dat zij de afnemer (en deze afnemer Martens 
en Van Oord de afnemers/toepassers) op de hoogte zal moeten stellen van het 
ondeugdelijke product. 
Bijgaand de (v)LOD (uiteraard nog vertrouwelijk) We hebben ook een uitgebreide 
zienswijze binnengekregen. Deze zal komende weken beantwoord moeten worden. 
Volgende week heb ik met 	weer overleg met ATM hierover. 
Groetjes, 
RIL 
Van: 	 - ILT 
Verzon • e : 	 2017 10:21 
Aan: 	 - ILT 
Onde e • . 	in 	a 
Hoi 
Dan voor de links. Is nog best een lastige klus om die thermisch gereinigde grond weer 
te ontgraven omdat deze onder de leeflaag zit in een vrij dunnen laag van ca. 50 cm. 
Val ik meteen met de deur in huis; wat is het antwoord op de vraag die je zelf stelt? 
Weten we dat als ILT al en waar ligt dat spul nog meer in NL? 
Groet, 

Van: 	 ILT 
Verzon en: n 	u 	9:48 
Aan: ILT Water Producten en Stoffen_Handhaving Water en Bodem 
CC:

ci
l 	 ILT 

On e era. 	: 	in de media 
Beste collega's, 
De publiciteit rond de thermisch gereinigde grond van ATM begint te lopen. 
De ILT is nog buiten de publiciteit gebleven, maar zal ongetwijfeld bevraagd worden 
over hoe het zo heeft kunnen komen dat gecertificeerde grond zo verontreinigd kan zijn. 
Wordt vervolgd! 
Groetjes, 

Van: 	 - ILT 
Verzon 	 ju 	:00 
Aan 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT 
CC: 	 - BSK; 
On e`*zerp: 	in de 	a 
Zie hieronder. 
Grt 

Verzonden met BiackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 
Datum: 
Aan: 
Onderwerp: FW: TGG 

insdag 25 jul. 2017 08:43 
-ILT 

.al>  



(ibrws.; 	 @rwsig>, 

fOrw •lli>,  
@valleizveluwe.i 

Ter info. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(tv ww.blackbenv-com) 

Van: 
Datum: dinsdag 25 jul. 2017 8:19 AM 

@gim.nl> 

Onderwerp: TGG 
http://nos.nl/artike1 /2184854-dijk-hunschaten-soakenburg-versterkt-met-vervuilde-groncl.html   
htti."://k,vww.rtvutrecht.nlinieuws/1640792/  
http://www.ad,ni/omersfoort/kifometerslanoe-vervullinn-Langs-versterkte-westdijk-.a22ef3b0/  
De oogst tot nu toe! 
RAcif ‘ffietriefaliitec. nrnetf 



Van: 
Aan: 
Cc: 	 ..2151S.; 
Onderwerp: 	FW: TGG in de media 
Datum: 	dinsdag 25 juli 2017 08:59:51 

Datum: dinsdag 25 ju1. 2017 8:19 AM 
(á) vs.111.> 

@rws.nl>, 

@, vs ut> 
vallei-veiuwe.n  > 

Onderwerp: TGG 

Crws.nl>, 
122)-ws.nl>, 

Van: @rws.rd> 
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Zie hieronder. 
Grt 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 @t-wsul> 
Datum: dinsda 25 jul. 2017 08:43 
Aan: 	 - 1LT 
Onderwerp: FW: TGG 

Ter info. 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com) 

http://nos.nfiartikel/2184854-dijk-bunschoten-spakenburg-ve  terkt-met-vervuilde-grond.html 

http://www.rtvutrecht.nUnieuws/1640792/   

http://www.ad.nl/amersfoorijkilorneterslantge-vervuillng-langs-versterkte-westdijk—a22ef3b0/  

De oogst tot nu toe! 

Met vriendelijke groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

- ILT 
- ILT; 	 - ILT; 

LOD ATM 
vrijdag 28 juli 2017 13:59:56 
LOD ATM.docx  

- ILT 

Hoi 
Bij het uitgebreider bestuderen van de zienswijze (met bijlagen) en het schrijven van de 
LOD ben ik tegen nieuwe vragen opgelopen. 
De zienswijze zit listig in elkaar en bevat zowel zwakke punten als valkuilen waar wij zo 
in kunnen vallen. 
Bovendien is inmiddels het onderzoek van de Universiteit Nijmegen naar de 
milieugevolgen van het toegepaste TGG bij Bunschoten afgerond en is de publiciteit 
gestart. 
Hoewel geen onderdeel van ons onderzoek, hebben de conclusies van dit onderzoek wel 
degelijk invloed op de LOD. De uitkomsten versterken in ieder geval onze actie en 
onderstrepen wat voor een milieugevaarlijk product door ATM wordt geleverd. Het zou 
heel goed mogelijk zijn dat deze uitkomsten bij ATM het een en ander in gang heeft 
gezet, we zien/horen wel op 2 augustus. 
Verder komen er nieuwe vragen en punten naar voren. Zo krijg ik steeds grotere twijfels 
over de keuringsfrequentie, de (maximale) omvang van de onder certificaat uitgekeurde 
partijen en de analyserapporten van Eurofins. Het zou zomaar kunnen zijn dat wij met 
ATM aanvullend onderzoek af moeten gaan spreken, naast het doorzetten van de 
voorgenomen lasten. Aanvullende acties richting de CI, MvO, Eurofins en de provincie 
Noord-Brabant dienen mijns inziens ook nog overwogen te worden. 
In bijgaand ruwe concept de eerste teksten en gedachten met betrekking tot de 
weerlegging van de zienswijzen. 
Graag overleg! 
Groetjes, 
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Van: 
Aan:  
Onderwerp: 	RE: LOD ATM 
Datum: 	dinsdag 1 augustus 2017 13:00:21 
Bijlagen: 	10D 8BilettSe211225 
Prioriteit 	Hoog 

Hoi collega's, 
Ik heb voor onze bespreking komende donderdagochtend het concept van 	verder 
aangevuld en uitgeschreven. Er resten nog wel enkele discussiepunten waarover we een 
ei moeten leggen. Die staan benoemd in het stuk. Ik stel voor komende donderdag dit 
concept per punt uit de zienswijze door te nemen en dan een gezamenlijk standpunt in 
te nemen en dat zo goed mogelijk onderbouwen zodat het uitschrijven verder weinig 
werk meer oplevert. Dan kunnen we het stuk denk ik deze week nog tot een 
eindconcept brengen dat we volgende week de lijn in kunnen sturen. 
Martin heeft vandaag nog met de advocaat gebeld en aangegeven dat het nog even 
duurt voordat we het besluit verzenden. 
Aanvullende acties richting de CI, MvO, Eurofins en de provincie Noord-Brabant nemen 
we nu nog niet mee want we moeten er eerst voor zorgen dat dit besluit de deur uit 
gaat. 
Gropt_ 

T 
- T; 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: LOD ATM 
Datum: 	vrijdag 4 augustus 2017 09:33:28 
Bijlagen: 	141281ELIMie2.1/02 

Van: 	 -ILT 
Verzon 	c 	augu s 017 9:17 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	i'  ATM 
Hoi 1111, 
Heb je voor mij de versie die wij gisteren hebben bijgewerkt digitaal? Dan kan ik ermee 
verder! 
Groetjes, 

en: v 

IER 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

ATM 
dinsdag 8 augustus 2017 08:56:57 

Hoi M, 
Over ATM kan je het volgende op de agenda zetten. 
Wegens een overtreding van de kwalibo regelgeving is in juni 2017 aan ATM een 
voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom (vLOD) verzonden. De last is 
opgelegd om ATM te bewegen haar grondreinigingsproces in overeenstemming te 
brengen met de daarop van toepassing zijnde BRL 7500 en protocol 7510. De 
belangrijkste last in het voornemen moet ATM bewegen tot het stoppen met het 
toevoegen van waswater van de rookgasreiniging aan de pas gereinigde grond. ATM 
heeft op de vLOD een uitgebreide zienswijze uitgebracht. Tegelijkertijd is beleid 
benaderd over deze casus. De verwachting is dat de ATM, bij doorzetten van de last 
onder dwangsom, wederom contact zal zoeken met beleid om enerzijds te bezien of de 
ILT de correcte uitleg geeft aan de normdocumenten en anderzijds om te bezien of 
aanpassing van de regelgeving op korte termijn noodzakelijk is. Afstemming over de 
contacten met ATM is daarmee wenselijk. 
Groet. 
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Van: 	 - ILT 

Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT 

Cc: 	 - ILT 

Onderwerp: 	Overwegingen niet doorzetten last tot niet meer leveren onder certificaat en informeren afnemer 
Datum: 	 maandag 14 augustus 2017 08:34:00 
Bijlagen: 	Overwegingen niet doorzetten last tot niet meer leveren onder certificaat en informeren afnemer (2).docx 

Beste 
Bij het schrijven van de LOD liep ik wederom tegen een aantal dilemma's aan. 
Volgens mij is de artikel 16 met betrekking tot de betrouwbaarheid van het certificaat -
ondanks verwijzing naar eerdere jurisprudentie - niet houdbaar. Het laten vallen van 
deze geforceerde koppeling maakt de discussie rond dit dossier bovendien veel 
helderder. 
Daarnaast ben ik toch weer van mening dat er wel een artikel 18 bij zou moeten als het 
gaat om de verplichting vanuit Protocol 7510 om de sulfaatgegevens mee te leveren. 
Zie verdere onderbouwing in bijgaand stuk. 
Groet, 
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Overwegingen niet doorzetten last tot niet meer leveren onder certificaat en informeren 
afnemer (s) over onbetrouwbaarheid certificaat. 

- De relatie tussen onbetrouwbaarheid product en het certificaat is niet te leggen, is volgens 
mij niet goed verdedigbaar, ondanks verwijzing naar eerdere jurisprudentie, 

- Het product voldoet volledig aan de geldende normen, is ook geheel uitgekeurd conform 
Protocol 9335/2 

- Ook als geheel volgens 7510 geproduceerd zou zijn, zou precies hetzelfde product met 
precies dezelfde eigenschappen etc. geleverd kunnen worden. We hebben n.b. zelf al in de 
(v)lod aangegeven dat het product geheel aan de normen/kwaliteitseisen voldoet 
(verwijzing naar partijkeuring door Bodex)! Onze geconstateerde overtredingen hebben 
dus in feite geheel geen relatie met de geconstateerde problemen, 

- Het leidt daarmee af van de discussie die (buiten de ILT) over de normen gevoerd moet 
worden. 

Ik pleit er dan ook voor om de (automatische) koppeling tussen de handelingen in 7510 en de 
uitkeuring obv de 9335/2 (waarbij de uitkeuring precies is verlopen volgens de handelingen die 
daar in staan!) los te laten. Kortom, wellicht nog wel een artikel 16 als het gaat om de 
betrouwbaarheid van het gereinigde product, maar daar niet de consequentie aan hangen dat er 
sprake is van een onbetrouwbaar certificaat. De uitkeuring heeft immers geheel volgens de regels 
der kunst plaatsgevonden. De koppeling die gelegd is met Protocol 7510 heeft gen invloed op het 
uiteindelijke resultaat van de uitkeuring volgens Protocol 9335/2. Er wordt geen parameter gemist, 
en er is ook geen enkele aanwijzing dat er andere factoren zijn die van invloed zijn op de uitslag 
van de uitkeuring. 

Het geeft de lucht en ruimte aan ATM om het proces op orde te brengen. Er kan immers nog steeds 
onder certificaat geleverd worden. 
De in de markt ervaren onbetrouwbaarheid van het product ligt overigens niet aan het geleverde 
product zelf; hetzelfde product had immers ook tot stand kunnen komen als geheel conform 
protocol 7510 was gereinigd, het probleem zit hem in de normstelling. Sterker nog, de normen 
laten toe om TGG met nog hogere sulfaat- en Ph waarden te reinigen/produceren en te leveren, 
ook als dit geheel conform Protocol 7510 heeft plaatsgevonden. De ILT blijft op deze wijze geheel 
uit de aansprakelijkheidsdiscussie, terwijl met de koppeling de ILT zich juist in deze discussie gaat 
mengen. 

De werkelijke aansprakelijkheidsdiscussie zou moeten gaan over het feit dat ATM -ondanks dat de 
normen en het protocol het toestaan - gereinigde grond met onnatuurlijk hoog sulfaat heeft 
geleverd zonder daar melding van te maken bij de levering en wetende dat dit - gezien de diverse 
toepassingen- tot problemen zou kunnen leiden. Daar moeten wij geen deel van uit gaan maken 
door te stellen dat de productcertificaten onbetrouwbaar waren. Het blote feit alleen dat wij ATM 
aanpakken op het feit dat zij hun administratie niet op orde heeft en dat het reinigingsproces niet 
conform 7510 heft uitgevoerd staat namelijk los van de objectief juiste wijze waarop de kwaliteit 
van het gereinigde eindproduct is vastgesteld. 

Wat overigens wel op grond van Protocol 7510 en diverse andere aanwijzingen ATM verweten kan 
worden dat - ondanks dat het certificaat geheel voldoet aan de regels der kunst en dus juridisch 
gezien wel een betrouwbaar beeld geeft (klasse Industrie en toepasbaar in GBT) - ATM geen 
volledig beeld van de aard, samenstelling eigenschappen enz. heeft gegeven in de periode 2012-
2017. In die periode zijn namelijk de gemeten gehalten aan Sulfaat en Ph waarden niet 
meegeleverd. (en uit de bijlagen van ATM zelf blijkt dat binnen deze periode vanaf 2014 de 
gehalten ook extreem hoog waren). Dat had op grond van Protocol 7510 wel gemoeten (zijn 
diverse concrete aanwijzingen voor in het protocol, variërend van het meten van proceskritische 
parameters tot en met het leveren van de (hoge) sulfaatgehalten aan de afnemer bij zeefzand ) en 
is ook verwijtbaar richting ATM. De ILT zou lef tonen om juist op dit punt ATM wel een artikel 18 
overtreding te constateren en daar vervolgens geen consequenties aan te verbinden daar 



geconstateerd is dat vanaf 1-1-2017 wordt nageleefd. Hooguit een last tot informeren van de 
afnemers over de sulfaatgehalten. (is zeker het overwegen waard). 

We blijven dan nog steeds uit de normendiscussie; die is op deze wijze namelijk goed geadresseerd 
richting wetgever. Bovendien levert een duidelijke uitspraak over de verplichting uit Protocol 7510 
om de sulfaatgegevens mee te leveren aan de afnemer. Dit geeft voor de mogelijke schadeclaims 
van andere partijen een duidelijk houvast en de ILT neemt hiermee ook verantwoordelijkheid als 
het gaat om de verplichtingen die voortvloeien uit de Kwalibo-regelgving. 

Kortom:Juist door te stellen dat het certificaat (juridisch en volgens de regels der kunst 
(vastgestelde normen Bbk), blijven we echt uit de normendiscussie en is de focus gericht op waar 
het werkelijk fout is gegaan. 

Volgens mij kan het hiermee ook goed onderbouwd en gemotiveerd worden waarom wij de last tot 
stoppen onder levering van certificaat laten vallen. Het geeft tijd en lucht voor ATM om het proces 
conform 7510 te krijgen. Bovendien wordt hiermee tijd gekocht om en eventuele zaak bij de Raad 
van State over de verplichting vanuit Kwalibo om de sulfaatgegevens wel me te leveren uit te 
vechten. 

Nabranders; 
Naast de discussie over het wel/niet meeleveren van sulfaatgehalten kan ATM natuurlijk ook 
verweten worden dat zij een product op de markt heeft gebracht waarvan zij wist of redelijkerwijs 
had kunnen vermoeden dat — ondanks dat het formeel aan de normen van het Bbk voldoet — ht tot 
milieuhygiënische problemen zou leiden. Ook daarvoor zijn er diverse aanwijzingen. 
Dit deel van de aansprakelijkheidsdiscussie is niet voor de ILT, maar zou vanauit beleid of andere 
hoeken wel gevoerd moeten worden. Wij kunnen hier wel vragen over stellen. 

Naast deze bevindingen heb ik ook wel vermoedens over andere laakbare handelingen van ATM in 
dit dossier, te beginnen met de totstandkoming van de wijzigingsvergunning (waarbij eveneens 
geen melding is gemaakt van de effecten van het terugbrengen van de verontreinigingen in ht 
eindproduct anders dan dat dit aan het Bbk voldoet. Ook het stoppen met leveren van de 
sulfaatgegevens nadat er moeilijke vragen hierover kwamen bij ATM is iets waarbij in dit kader 
vraagtekens bij gezet kunnen worden. 

De laatste discussie rond dit dossier betreft de totstandkoming van de Brl zelf. Juist door de 
discussie met de gewijzigde LOD helderder te adresseren richting wetgever (het certificaat voldoet 
volgens de regels, dus moet er wel wat mis zijn met de wetgeving!), zal deze discussie ook nog wel 
eens los kunnen gaan branden. Wij blijven dan met de heldere opstelling ook buiten deze discussie, 
terwijl wij ons met de juridische fictie dat ook het certificaat onbetrouwbaar is ons ongewild in dit 
moeras worden getrokken als wij juist op dit onderdeel op ons bek gaan bij de RvSt (wat ik 
vermoed). 
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