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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

11.111K 
ATM & inspectie bij 535-Intron 
donderdag 17 augustus 2017 11:42:57 
lita4t:4111.gfig 

Hallo 

e• jouw v.LOD aan ATM gezien ausgesproc en nackig" zou een Duitser zeggen) 
30 augustus zijn IE en ik bij SGS-Intron; interviews i.k.v. CI-inspectie. 
Met name voor de 7500 en de 9335 hebben we 'wat vragen' voor de auditor 

1111111. 
Weet jij toevallig wie de auditor bij ATM is? 
Als ik de voortekenen van 	hoor dan gaat het lukken om de LOD voor 30 aug. uit te 
doen. 
Als je een cc naar SGS-Intron stuurt maakt dat ons interview wat makkelijker. 
Beterschap & 
Mot ,tritartripliiterz nrnat 
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- ILT 
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

LOD ATM 
donderdag 17 augustus 2017 11:35:34 
LOD ATM versie 5.doo<  
Bijlage LOD ATM.pdf 

Hoi M, 
Hierbij de LOD ATM. Uiteraard valt er nog wel het nodige te schaven aan dit document. 
Verder ben ik nog gestuit op het feit dat naast het rookgaswaswater ook het stof uit de 
rookgasfilters aan het gereinigde eindproduct wordt toegevoegd. Was ons ontgaan, 
hoewel wij die informatie feitelijk al hadden. 
Belangrijke toevoeging is ook de overweging om ATM een begunstigingstermijn te geven 
voor het aanpassen van het proces en daarmee ook het blijven leveren met een 
onbetrouwbaar certificaat. Dit heeft ook direct invloed op de last om afnemers te 
informeren over het onbetrouwbare certificaat. 
Hiervoor heb ik de volgende motivering opgenomen; 

Uit recent nader onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Nijmegen naar de 
eigenschappen van het de Bunschoten toegepaste TGG komen sterke aanwijzingen dat als 
gevolg van de daarin aanwezige hoge sulfaatgehalten en Ph waarden er sterkere uitloging 
van zware metalen plaatsvindt dan op grond van de emissietoetswaarden van het Bbk mag 
worden verwacht. 
De enige afnemer van de TGG van ATM is Martens en Van Oord. Dit bedrijf zorgt heeft de 
verantwoordelijkheid van ATM als gecertificeerde instelling voor het reinigen van 
verontreinigde grond overgenomen als het gaat om het leveren aan de markt en de 
toepassing van het product. 
Uit informatie, verkregen van Martens en Van Oord blijkt dat als gevolg van de eerste 
bevindingen van de milieuhygiënische risico's geen vertrouwen meer is in de bij ATM 
thermisch gereinigde grond. Sinds september 2016 is er ook geen TGG meer afgenomen en 
toegepast. Hiermee is de kans gering dat als gevolg van de toepassing van de TGG er 
nieuwe gevallen van ernstige verontreiniging ontstaan. 
Bovendien heeft de ILT geconstateerd dat ATM vanaf januari 2017 de in de partijen TGG 
geconstateerde sulfaatgehalten en Ph waarden, samen met een uitgebreide 
veiligheidsinstructie voor de toepasser meelevert aan Martens en Van Oord. Op grond 
hiervan kunnen afnemers en lokale bevoegde gezagen vanaf januari 2017 een afweging 
maken of toepassing in enigerlei vorm verantwoord is ondanks de mogelijke milieurisico's. 

Uitgaande van de noodzakelijke wijzigingen in het reinigingsproces en de 
vergunningprocedure die daarvoor noodzakelijk is en wetende dat - gezien het gebrek aan 
vertrouwen in de TGG van ATM in de markt en het nu meeleveren van sulfaatgehalten en 
Ph-waarden - het risico op het ontstaan van nieuwe gevallen van verontreinigingen zeer 
gering is, acht ik een begunstigingstermijn van een jaar redelijk. ar een half jaar met 
een verlenging van nog eens een half jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen rond de 
vergunningprocedure?) 

In de lasten ben ik daar verder op in gegaan. 
Kijk even of het zo een zinvol verhaal is. 
N.B. Na enig nadenken over jouw overwegingen en met deze toevoegingen ben ik van 
gedachten veranderd en wil ik wel ondertekenen. 
Groet, 
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le was er [mg/11 Monster 8 Tijd Datum 
Sulfaat Chloride Bromide Fluoride 

1 6-4-2016 17:15 18288 2172 1021 11,4 
2 7-4-2016 11:10 14646 1722 738 12,0 
3 8-4-2016 11:30 18267 2151 854 15,5 
4 9-4-2016 10:30 17203 2441 978 15,6 
5 10-4-2016 18:45 26945 2434 817 13,4 
6 11-4-2016 9:00 23022 2618 798 14,5 
7 12-4-2016 11:00 25495 3504 903 <0.1 
8 13-4-2016 10:00 17274 2334 948 14,1 
9 14-4-2016 15:00 17031 2671 1021 17,3 

10 15-4-2016 9:45 22751 3798 1394 <0.1 
11 16-4-2016 9:30 20409 3182 1107 14,2 
12 17-4-2016 18:45 20534 3111 1326 17,5 
13 18-4-2016 11:00 18648 3111 1265 16,8 

14 19-4-2016 10:30 14205 3329 1362 60,2 
15 20-4-2016 11:15 17093 5059 1982 18,0 
16 21-4-2016 8:00 17763 3668 1500 15,7 
17 22-4-2016 19:45 19482 4399 1293 101,4 
18 23-4-2016 14:15 23271 4517 1082 16,6 
19 24-4-2016 12:00 20016 8149 2899 24,6 
20 25-4-2016 19:00 22997 5984 1910 21,8 
21 26-4-2016 7:30 20469 5531 1507 13,3 
22 27-4-2016 19:00 22100 4724 974 18,7 
23 28-4-2016 9:15 22882 4910 834 13,1 
24 29-4-2016 10:00 18205 3693 693 12,1 

25 30-4-2016 8:15 18190 2587 969 11,9 
26 1-5-2016 9:00 23316 3027 988 11,9 
27 2-5-2016 15:00 19214 2875 870 8,7 
28 3-5-2016 15:00 14838 2444 863 54,3 

29 4-5-2016 11:30 14913 2545 998 11,8 
30 5-5-2016 18:00 17703 2162 779 8,5 
31 6-5-2016 6:45 14535 1903 848 10,7 
32 7-5-2016 20:30 15102 1909 1093 11,2 
33 8-5-2016 16:00 19280 1816 1053 16,5 
34 9-5-2016 16:00 17671 1913 1111 16,4 

35 10-5-2016 10:45 13180 1886 794 12,4 
36 11-5-2016 15:45 15553 2102 776 12,5 
37 12-5-2016 
38 13-5-2016 7:30 8976 2997 1469 69,8 
39 14-5-2016 10:15 12324 1634 1718 16,0 
40 15-5-2016 16:00 13119 1921 948 11,3 
41 16-5-2016 12:15 3183 914 685 2,1 
42 17-5-2016 17:45 15405 2494 1172 11,6 

Gemiddelde: 17939 	3081 	1130 	19,9 

Min. 
Max. 

	

3183 	914 	685 	2,1 

	

26945 	8149 	2899 	101,4 

le wasser [mg/11 Datum 
Sulfaat Chloride Bromide Fluoride 

14-11-2016 17205 2150 194 26 
16-11-2016 19372 2600 34 44 

019067 49 • .'2587 16-11-2016 ' 45 heranalyse 
17-11-2016 16811 1313 15 36 
18-11-2016 13948 1727 24 18 

14 18-11-2016 analyse SGS 

analyse SGS 

analyse SGS 

21-11-2016 15789 1481 498 13 
-Mgtga0 21-11-2016 5 

23-11-2016 16570 1119 149 12 
Me)1133 ~140 0-5528;5  23-11-2016 

25-11-2016 20793 769 219 9,7 
28-11-2016 22816 1058 430 38 
30-11-2016 31968 1408 497 75 
1-12-2016 25325 799 155 63 
5-12-2016 14187 2387 315 30 
7-12-2016 23844 2491 266 35 
9-12-2016 41384 2062 629 50 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: lOD ATM 
donderdag 17 augustus 2017 11:40:41 

Hoi 
Ik heb 	je mail even snel gelezen. We weten niet of Martens en Van Oord de extra 
info op het grondbewijs van ATM ook levert aan de uiteindelijke afnemers. Ze hebben 
namelijk nog geen grondbewijs afgegeven. 
Groeten, 

Van: 	 -ILT 
Verzon en: on er ag a ustus 2017 11:36 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
CC: 	 ILT 
On 1 erwerp. • I ' 
Hoi  Ei, 
Hei Erfde LOD ATM. Uiteraard valt er nog wel het nodige te schaven aan dit document. 
Verder ben ik nog gestuit op het feit dat naast het rookgaswaswater ook het stof uit de 
rookgasfilters aan het gereinigde eindproduct wordt toegevoegd. Was ons ontgaan, 
hoewel wij die informatie feitelijk al hadden. 
Belangrijke toevoeging is ook de overweging om ATM een begunstigingstermijn te geven 
voor het aanpassen van het proces en daarmee ook het blijven leveren met een 
onbetrouwbaar certificaat. Dit heeft ook direct invloed op de last om afnemers te 
informeren over het onbetrouwbare certificaat. 
Hiervoor heb ik de volgende motivering opgenomen; 

Uit recent nader onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Nijmegen naar de 
eigenschappen van het de Bunschoten toegepaste TGG komen sterke aanwijzingen dat als 
gevolg van de daarin aanwezige hoge sulfaatgehalten en Ph waarden er sterkere uitloging 
van zware metalen plaatsvindt dan op grond van de emissietoetswaarden van het Bbk mag 
worden verwacht. 
De enige afnemer van de TGG van ATM is Martens en Van Oord. Dit bedrijf zorgt heeft de 
verantwoordelijkheid van ATM als gecertificeerde instelling voor het reinigen van 
verontreinigde grond overgenomen als het gaat om het leveren aan de markt en de 
toepassing van het product. 
Uit informatie, verkregen van Martens en Van Oord blijkt dat als gevolg van de eerste 
bevindingen van de milieuhygiënische risico's geen vertrouwen meer is in de bij ATM 
thermisch gereinigde grond. Sinds september 2016 is er ook geen TGG meer afgenomen en 
toegepast. Hiermee is de kans gering dat als gevolg van de toepassing van de TGG er 
nieuwe gevallen van ernstige verontreiniging ontstaan. 
Bovendien heeft de ILT geconstateerd dat ATM vanaf januari 2017 de in de partijen TGG 
geconstateerde sulfaatgehalten en Ph waarden, samen met een uitgebreide 
veiligheidsinstructie voor de toepasser meelevert aan Martens en Van Oord. Op grond 
hiervan kunnen afnemers en lokale bevoegde gezagen vanaf januari 2017 een afweging 
maken of toepassing in enigerlei vorm verantwoord is ondanks de mogelijke milieurisico's. 

Uitgaande van de noodzakelijke wijzigingen in het reinigingsproces en de 
vergunningprocedure die daarvoor noodzakelijk is en wetende dat - gezien het gebrek aan 
vertrouwen in de TGG van ATM in de markt en het nu meeleveren van sulfaatgehalten en 
Ph-waarden - het risico op het ontstaan van nieuwe gevallen van verontreinigingen zeer 
gering is, acht ik een begunstigingstermijn van een jaar redelijk. IE, een half jaar met 
een verlenging van nog eens een half jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen rond de 
vergunningprocedure?) 

In de lasten ben ik daar verder op in gegaan. 
Kijk even of het zo een zinvol verhaal is. 
N.B. Na enig nadenken over jouw overwegingen en met deze toevoegingen ben ik van 
gedachten veranderd en wil ik wel ondertekenen. 
Groet, 



103 

Van: 	1111S 
.
H1 

Aan: 	 _ziLi.;1111111111.--111  - cc: 
Onderwerp: 	RE: LOD ATM 
Datum: 	vrijdag 18 augustus 2017 12:08:14 
Bijlagen: 	1121:=31MitláUSIS 

Hoi 
Ik he er vanoc tend ook nog aan zitten sleutelen. Zie bijgevoegde versie 6. Volgens 
mij zien we nu echt het finish doek hangen. Kunnen jullie er nog een keer kritisch 
doorheen lezen en dan ronden we dit stuk af. 
Er moet nog wel een stukkie gemaakt worden voor het Mi' J  Stas (overleg met 	) nu 
we de LOD met een begunstigingstermijn voor aanpassen van proces gaan doorzetten. 
Groet,  



Van: 	 - ILT 
Aan: 	 - ILT; 	-.11.1; 	 --:11.1 
Onderwerp: 	acties ATM / verzenden LOD 
Datum: 	maandag 21 augustus 2017 15:51:21 

Hoi collega's, 
Hierbij nog even een overzicht van de vanochtend besproken acties die we nog moeten 
ondernemen voor/na het verzenden van de LOD aan ATM 
Voor verzending: 

- Informeren MT - actie 
- Informeren DT - actie 
- Informeren Stas - 	c eckt bij 
-Communicatie informeren en lam eze een woordvoeringslijn opstellen 	 ) 
- Contact zoeken met 3Z over afhandelen van bezwaarschrift en verwachte oVo 

(0) 

- Na akkoord MT/DT ATM bellen (advocaat 
	

) en daarna verzenden LOD (actie 

Na verzending: 
-Informeren RWS/DGRW - kan in regulier afstemmingsoverleg van 5 september 

(actie 	). Evt. informeren counterpart bij RWS staf 
-Informeren po itie MN í 	 ) en IOD 
-Informeren mede bevoeg e gezagen: Waterschap a et en e uwe, RUD Utrecht 

(actie 
- Informeren provincie Noord Brabant: ivm afgegeven omgevingsvergunning aan 

ATM (actie 	) 	checkt nog rol en inbreng ILT bij afgegeven 
vergunning. 

- Informeren van CI (actie 	) en 	ivm CI onderzoek 
-Plannen van verificatie lasten 1 en 4 actie 

Over 4 weken: 
-Contact opnemen met MvO over de brief van ATM die aan MvO wordt verzonden op 

basis van last 4 en vragen naar reactie c.q. actie van MvO. Afhankelijk van 
reactie MvO vervolgtraject richting MvO bepalen. 

Groet 

104 
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Van: 	 ~ LI 
Aan: 	 -JU 
Onderwerp: 	ATM 
Datum: 	maandag 21 augustus 2017 12:41:53 
Bijlagen: 	LQUAIM-Vetga0.6.ditQi 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

- uJ 
FW: IOD ATM versie 6._opmall 
maandag 21 augustus 2017 16:14:52 
J  OD ATM versie 6  opmaillaclaz  

Hoi 
Zie ier e opmerkingen van.. en mijn verwerking daarvan. Ik zal over haar punt 
van de begunstigingstermijn aiknog wel even met JZ overleggen. Ik zie 	morgen 
toch. 

Van: 	 - ILT 
Verz 	 ugustus 2017 15:52 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 	versie 6_opm 
Hoi 1.1, 
Hier rmijn opmerkingen (voornamelijk tekstueel). 
Ik vraag me wel af of het juridisch mogelijk is dat ATM de winkel open kan houden 
gedurende het proces van aanpassing. 
Groet. RE 
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Van: 
Aan: 
Cc: 	 ▪ I- II; 

	 ILT 
Onderwerp: 	nieuw geinig zaa i ter 	eking morgen 
Datum: 	 maandag 21 augustus 2017 16:09:22 
Bijlagen: 	LQUICIYetáitigkiDS 

Hoi 
Zie ier wederom een nieuw geinig zaakje. We gaan ATM een LOD opleggen en daaruit 
zal zeer waarschijnlijk direct een bezwaar en VoVo uit voortvloeien. De belangen zijn 
groot. Ik wil over een punt graag morgen (nu we elkaar toch zien 0) nog even met je 
van gedachten wisselen en dat is over de motivering van de begunstigingstermijn. Zie 
hiervoor de opmerking in de kantlijn onderaan pag. 16 in het laatste concept. le hoeft 
dit stuk niet helemaal te lezen, ik licht morgen eea wel even toe. 
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Van: 
Aan: 	11.11r 

ILT
Il Onderwerp: 	RE: LOD ATM 

Datum: 	dinsdag 22 augustus 2017 16:29:44 

Ok prima. Als er geen MT is zou ik 	vragen dit zelf met 	te bespreken of is 
nog een week wachten op een volgend M r geen probleem? 

is met vakantie de komende 3 weken. Het is dus de vraag of dit in het DT besproken 
moet worden op dit moment. 
Van: 111.11111111  -ILT 
Verzon en: n a 2 augustus 2017 16:27 
Aan: 	 - ILT; 	 -ILT 
Onderwer : : 
Hoi 
Ik en oo niet at het MT de gehele LOD zal lezen. Een korte samenvatting is 
handiger. Maar waarschijnlijk kan 	het beste een en ander even kort toelichten. 
Daarvoor is de onderstaande info we vo doende als we haar ook nog even voorpraten. 
Ik zal 	donderdag nog wel even bellen want volgens haar agenda is er inderdaad 
geen MT. 
Mooi dat de stas niet formeel hoeft te worden geïnformeerd. Bespreking in DT hoeft ook 
niet perse maar ik denk dat het wel handig is wanneer 	wordt geïnformeerd want 
ATM weet uitstekend de weg binnen IenM en het is goe mogelijk er dat er bovenover 
een vraag bijl. terecht komt. 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: insc a 	au ustus 2017 14:19 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onde er 
Hallo 
Is het an ig e ele LOD in het MT te brengen? Is het niet voldoende alleen de lasten 
eruit te knippen en deze in te brengen? 
Lijkt me behapbaarder voor het MT want de brief zelf is een lijvig stuk... 
Daarnaast vroeg ik me af of er überhaupt wel een MT is, zag namelijk niets in de agenda 
van 	staan... 

ad 	al even teruggekoppeld dat een nota aan de stas niet noodzakelijk 
lij t. Voor ons is it een handhavingszaak zoals we er meer hebben. Gevoeligheid in 
deze zaal ligt bij RWS, als zij niets te melden hebben lijkt een nota dus niet nodig nu. 
Verder nog de vraag of het in het DT besproken moet worden, dat is aan 

om te beslissen (lijkt mij). 
Groeten, 
Van: 	 - ILT 
Verzon 	 augu s 2017 13:14 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
On • erwerp. 	D ATM 
Hoi 
Ter info, wellicht handig voor opstellen nota aan Stas? 
Groetjes, 



Van:1.11.111111.11~ -ILT 
Verzon. erT:"Zr='=MItItts 2017 13:10 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - 	 - ILT 
On erwer 	M 
Hoi 
Kan je ter bespreking de LOD voor ATM zoals wij die nu hebben opgesteld inbrengen in 
het MT? 
Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vLOD aangegeven. 
Op 8 juni jl. is met uw instemming een voornemen last onder dwangsom gestuurd naar 
ATM. 
Op dit voornemen is door ATM een uitgebreide zienswijze ingediend. De beoordeling van 
deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de geconstateerde overtredingen. 
In bijgaande LOD is uitgebreid op de zienswijze ingegaan en zijn alle inhoudelijke 
onderdelen van de zienswijze weerlegd. 
De hoogten van de 4 lasten onder dwangsom zijn naar aanleiding van de zienswijze 
beter onderbouwd en meer op elkaar afgestemd. 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van het voornemen is dat naar aanleiding van de 
zienswijze van ATM nu een begunstigingstermijn is opgenomen waarmee ATM tijd wordt 
gegeven om het reinigingsproces (ook vergunningtechnisch) aan te passen. 
Het gevolg hiervan is dat de ILT accepteert dat ATM tijdelijk door mag gaan met het op 
de huidige wijze reinigen van thermisch verontreinigde grond en het onder (weliswaar 
onbetrouwbaar) certificaat leveren aan de markt. 
Om in te kunnen stemmen met het opnemen van een begunstigingstermijn is in 
overweging genomen dat de markt intussen op de hoogte is van de problemen die als 
gevolg van het toepassen van de thermisch gereinigde grond. Vanaf september 2016 is 
bij de (tussen) leverancier Martens en Van Oord geen partij thermisch gereinigde grond 
van ATM meer afgenomen. Verder levert ATM naast het (onbetrouwbare) 
productcertificaat vanaf 1 januari de in de partijen aanwezige sulfaatgehalten en pH 
waarden met een uitgebreide veiligheidsinstructie mee aan afnemer Martens en Van 
Oord. Met het meeleveren hiervan zijn afnemers en lokale bevoegde gezagen beter in 
staat om een afweging te maken of toepassing milieuhygiënisch verantwoord is. Zie 
verder de in geel gearceerde passages in bijgaande LOD. 
Hoewel uitgebreid gemotiveerd en afgewogen zal het opnemen van deze 
begunstigingstermijn tot vragen kunnen leiden. Communicatie zal hierover worden 
geïnformeerd en met hen zal ook een woordvoeringslijn worden opgesteld. 
Met vriendelijke groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

ILT 
- ILT 

RE: ATM 
donderdag 24 augustus 2017 13:13:14 

Klopt. Heb 	net gesproken. Nog even vasthouden. Maandag met 
bespreken en toelichten, dan 	 en daarna kan hij de deur uit. We gaan 

- ILT 
ag 	augustus 2017 13:11 
1- ILT 

niet langs het MT.  
Van: 
Verzon en: on er 
Aan: 
Onderwerp: 
Hoi 
Kan ik uit de afspraak van maandag met jou en 	opmaken dat de LOD nog even 
niet verstuurd kan worden? 
Groetjes, 



Van: 	 -ILT  
Aan: 	 - ILT 
Cc: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onderwerp: 	FW: LOD ATM 
Datum: 	maandag 28 augustus 2017 16:57:35 
Bijlagen: 	LOD ATM Definitief.docx 
Prioriteit: 	Hoog 

Hoi 
Ik wi Iekort informeren over een LOD die morgen uitgaat, en die hoogstwaarschijnlijk 
reuring gaat geven in de pers en vanuit het bedrijf doordat wellicht contact gezocht wordt met 
I&M. 
Het gaat om ATM, een grondreinigingsbedrijf is. Wij hebben daar twee overtredingen 
geconstateerd: 

- De administratie van de in- en uitgaande stromen grond moeten traceerbaar zijn 
gedurende het gehele proces, maar bij ATM is de administratie zodanig ingericht dat dit 
niet kan. 

- Men gebruikt rookgaswaswater voor de afkoeling van de thermisch gereinigde grond, 
waardoor de rookgasreinigingresiduen uit het rookgaswaswater in de thermisch 
gereinigde grond komen. Het gevolg zijn hoge sulfaatgehalte en de PH-waarde in het 
eindproduct. 

Voor zowel het huidige reinigingsproces als de inrichting van de administratie is door de 
Provincie Noord-Brabant een vergunning is afgegeven. Deze vergunning is echter, wegens strijd 
met hogere regelgeving, op de hier genoemde punten onverbindend. Verder is ATM 
gecertificeerd door een CI waar ILT ook toezicht op houdt, nl SGS Intron). 
Wij hebben geacteerd op grond van bodemsignalen die door de RUD Utrecht en het Waterschap 
Vallei en Veluwe zijn binnengekomen: zij hadden milieuproblemen door toepassing van de 
thermisch gereinigde grond. ATM levert uitsluitend aan het bedrijf Martens en van Oord die op 
haar beurt levert aan diverse partijen. Toepassing heeft o.a. 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. Een vergelijkbare casus in Perkpolder (Zeeland) is 
thans ook onderwerp van onderzoek. Over deze laatste casus is de Minister inmiddels 
geïnformeerd door RWS. 
We hebben in juni een VLOD opgelegd. De hierin geformuleerde lasten zijn; 

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, 

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

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. 

Er is door het bedrijf een zienswijze ingediend die we bekeken hebben. We gaan morgen een 
LOD opleggen. De last blijft hetzelfde, we geven alleen en begunstigingstermijn van een jaar 
voor het aanpassen van het proces. Voor overwegingen zie hieronder. 
We denken dat er mogelijk reuring gaat ontstaan: 

- Het bedrijf heeft contacten bij beleid en RWS die ze voor de vLOD ook benaderd hebben. 
Ze geven aan dat ze niet wisten dat ze een overtreding begingen omdat ze 
gecertificeerd zijn en een vergunning hebben. Ze vinden dat het stelsel van regelgeving 
niet deugt. 

- Door de toepassingen. Donderdag is er een extra raadsvergadering in Bunschoten over 
deze problematiek. De pers zou dit kunnen oppakken. 

-Wanneer bewoners bij andere toepassingen vernemen dat de gereinigde grond mogelijk 
vervuild is, kan ook daar reuring ontstaan. Op verschillende plekken heeft RWS het 
toegepast en bewoners gezegd dat het om gecertificeerde gereinigde grond gaat, dus te 
vertrouwen. 

We informeren alle betrokken externe partijen, en intern persvoorlichting, IOD, Frank van 
Diepenbeek (via .111). We gaan niet actief de pers benaderen maar verwachten wel vragen. 
Wanneer je nog vragen hebt of meer informatie wilt hebben, hoor ik het graag. De LOD is 
bijgevoegd. 
Vriendelijke groet, 
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AANTEKENEN 
ATM B.V. 
T.a.v. de Directie 
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Water, Producten,Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 
Graadt van Roggenweg 500 
Utrecht 
www.ilent.ni  

Contactpersoon 
Meld- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

> Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

Ons kenmerk 
138503 

Datum 	24 augustus 2017 
Betreft 	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 is bij het bodemloket melding gemaakt 
van mogelijke overtredingen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) door uw bedrijf. 
Het gaat concreet om de volgende meldingen. 

Door Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V., inmiddels is de statutaire naam gewijzigd 
in ATM B.V., (hierna te noemen ATM) is 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. 

Op basis van nader onderzoek, een bedrijfsbezoek en door uw bedrijf 
aangeleverde informatie, heeft de ILT vastgesteld dat het thermische 
reinigingsproces van verontreinigde grond niet conform het daarvoor geldende 
normdocument SIKB Protocol 7510 wordt uitgevoerd en dat daardoor niet 
betrouwbare erkende productcertificaten aan Martens en Van Oord ter beschikking 
zijn gesteld. Hiermee heeft ATM zowel artikel 18 als artikel 16 van het Bbk 
overtreden. In het bij het voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom 
(vLOD) gevoegde inspectierapport is een uitgebreide beschrijving van de 
geconstateerde overtredingen opgenomen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt 
dat dit inspectierapport wederom is bijgevoegd maar niet is aangepast ten 
opzichte van de vLOD. Het inspectierapport moet dan ook in samenhang met dit 
besluit worden gelezen. 
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Gelet op de beginselplicht tot handhaving, het ontbreken van bijzondere 
omstandigheden die reden geven om in dit geval af te zien van handhavend 
optreden is op 8 juni 2017 een voornemen tot opleggen van een last onder 
dwangsom, met kenmerk 138503, aan ATM verzonden met daarin een termijn van 
twee weken voor het indienen van een zienswijze. 

Op 13 juni 2017 heeft u verzocht de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
met twee weken te verlengen. Dit is door 	van de ILT toegezegd en per 
mail bevestigd. 

ILT 
Water, Producten, Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
24 augustus 2017 

Ons kenmerk 
138503 

Over het voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom heeft op 20 juni 
2016 een van beide kanten toelichtend gesprek plaatsgevonden. Hierbij waren 
aanwezig van de kant van ATM 

. Van de kant van de ILT waren daarbij aanwezig 

Zienswijze 

Op 3 juli 2017, dus tijdig, heeft u een zienswijze op het voornemen tot oplegging 
van een last onder dwangsom van 8 juni 2017 ingediend. In uw zienswijze geeft u 
samengevat, per last, het volgende aan: 

Last tot aanpassing van administratief proces: 

Primair bent u met betrekking tot deze last van mening dat het 
administratieve proces van ATM volledig in overeenstemming is met de 
essentiële eisen uit het SIKB protocol 7510. Daarmee is van een overtreding 
geen sprake. Bij aanlevering wordt van aangevoerde vrachten/partijen de 
kwaliteit vastgesteld en op basis van deze kwaliteit worden de partijen 
ingedeeld in een verwerkingscategorie. Verwerkingscategorieën zijn 
gekoppeld aan criteria welke garanderen dat individuele partijen zullen leiden 
tot een zelfde kwaliteit rest-/eindproduct. Partijen worden dus tot een zelfde 
verwerkingscategorie geclusterd. ATM administreert per partij tot welk eind-
en restproduct (verwerkingscluster) deze zal leiden. Met deze werkwijze kan 
worden vastgesteld uit welke partijen (per afvalstroom nummer) de 
geclusterde partij is opgebouwd. Daarmee wordt voldaan aan de voornoemde 
essentiële eis. 

De voornoemde clusters worden middels een continue verwerkingsproces 
verwerkt. U geeft daarbij aan dat clustering ook is toegestaan op grond van 
de vigerende milieuvergunning van 25 mei 2009 (voorschrift 2.3.1 en 3.3.4). 
Het zelfde geldt voor de verwerking middels een continue proces (voorschrift 
2.3.1). 

Voorts wordt verwezen naar paragraaf 6.6 van protocol 7510 waarin is 
bepaald dat bij een opslag cluster administratief moet worden vastgelegd uit 
welke partijen een clusterpartij is samengesteld. Als eenmaal administratief is 
vastgelegd uit welke partijen een cluster bestaat dan kan volgens ATM, 
blijkens de voornoemde paragraaf 6.6, worden voldaan aan de 
randvoorwaarde dat een partij moet kunnen worden gevolgd indien de 
clusterpartij fysiek is geïdentificeerd. 

Daarbij is door ATM onderkend dat het bij clustering niet mogelijk is om na 
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bewerking de oorspronkelijke partijen te administreren of te keuren. De 
uitkeuring na bewerking omvat daarom alle partijspecifieke parameters van 
de geclusterde partijen. 

Hieruit vloeit voort dat de administratie in zoverre partijgewijs is opgezet dat 
ATM op het moment van verwerking en uitkeuring weet uit welke 
(oorspronkelijke) partijen de geclusterde partij bestaat. Er is geen 
verplichting om een zodanig administratie te voeren dat op het moment van 
verwerking en uitkeuring duidelijk is welke (oorspronkelijke) partij wordt 
uitgekeurd/verwerkt. Dat is ook niet mogelijk. 

Beantwoording zienswijze: 

Voor het beantwoorden van uw zienswijze met betrekking tot de last tot 
aanpassing van het administratief proces is het noodzakelijk de bedoeling van 
de essentiële eis uit paragraaf 6.1 waarop deze last is gebaseerd nader toe te 
lichten. 

De algemene randvoorwaarde dat een zodanige administratie wordt gevoerd 
dat de in- en uitgaande stromen van de bewerkingsinstallatie volledig en 
partijgewijs moeten kunnen worden gevolgd vloeit voort uit de eisen die in de 
BRL7500 worden gesteld aan het kwaliteitssysteem. Paragraaf 3.13 van de 
BRL7500 geeft in dit kader concrete aanwijzingen binnen welke context de 
essentiële eis uit paragraaf 6.1 van het protocol bezien moet worden. In 
paragraaf 3.13 is het volgende opgenomen: 
"Het bewerkingsbedrijf voert een risico-analyse uit rond de verschillende 
stappen die tijdens het proces worden doorlopen, t.w.: 
O vooracceptatie-fase; 
0 eindacceptatie-fase; 
0 opslag; 
0 bewerking; 
O uitkeuring, 
alsmede de daarbij gehanteerde beheersmaatregelen en interne controle-
mechanismen" (onderstreept ILT). 

In de toelichting wordt vervolgens aangegeven dat als het resultaat van de 
procesmatige bewerking tot een ander resultaat leidt dat vooraf is verwacht, 
bijvoorbeeld als uit de uitkeuring van de bewerkte grond blijkt dat niet aan de 
eisen voor hergebruik kan worden voldaan, er een oorzaak-analyse 
uitgevoerd en vastgelegd moet worden. De risico's die tenminste in deze 
analyse betrokken dienen te worden hebben betrekking op alle stappen van 
het proces, vanaf de informatie bij de geleverde, te reinigen grond in de 
vooracceptatie tot en met de analyse en interpretatie van het eindproduct en 
de bestemming van eind- en restproducten. 

Om bij afwijkingen een adequate oorzaak-analyse uit te kunnen voeren is het 
dus noodzakelijk dat het proces en de administratie zodanig zijn ingericht dat 
een directe relatie gelegd moet kunnen worden tussen het uitgekeurde en 
geleverde eindproduct van reiniging en de inkomende, geaccepteerde te 
reinigen partijen grond die daar (deels) in zijn verwerkt. 

Zoals u in uw zienswijze terecht aangeeft staat Protocol 7510 toe dat 
afzonderlijk te reinigen partijen verontreinigde grond worden samengevoegd 
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tot opslagclusters. Deze clusters worden samengesteld aan de hand van het 
te verwachten gehalte aan zware metalen in het eindproduct na reiniging. 
Paragraaf 6.6 geeft tevens aan dat mogelijk is om voorafgaand aan de 
bewerking, vanuit de opslagclusters, productie- of bewerkingsclusters te 
vormen. Deze clustervorming vindt plaats op basis van verwerkbaarheid in de 
thermische reiniger, waarbij met name de calorische waarde van de grond 
een rol speelt. 

Het spreekt voor zich dat met het toestaan van het vormen van opslag- en 
bewerkingsclusters het niet meer mogelijk is de oorspronkelijke te reinigen 
partijen grond hierin apart te identificeren. De essentiële eis bepaalt echter 
niet dat na clustering te reinigen partijen grond apart te identificeren zijn. 
Dit neemt niet weg dat na clustering het nog steeds mogelijk is om te weten 
uit welke oorspronkelijk te reinigen partijen deze opslag- en 
bewerkingsclusters zijn samengesteld. Ondanks dat dan de te reinigen 
partijen verontreinigde grond na clustering niet meer apart te identificeren 
zijn moet het mogelijk zijn om na reiniging en uitkeuring te bepalen welke 
oorspronkelijke partijen te reinigen grond onderdeel uit maken van het 
gereinigde eindproduct en daarop een invloed hebben kunnen uitoefenen. 
Door te administreren welke partijen zijn opgegaan in een opslag- en/of 
bewerkingscluster zijn de partijen nog steeds te volgen. 

Op deze wijze kan, indien nodig, een relatie gelegd worden tussen de 
kwaliteit van de geaccepteerde, te reinigen partijen grond en de kwaliteit van 
het gereinigde eindproduct. 

Door de administratie op deze wijze in te richten moet ATM in staat zijn om 
aan de essentiële eis uit paragraaf 6.1 van Protocol 7510 te voldoen. 

Hierbij kan volledigheidshalve nog het volgende worden opgemerkt. In het 
inspectieonderzoek is aandacht besteed aan de traceerbaarheid van 
oorspronkelijk te reinigen partijen in het proces van clustering en verwerking. 
In het inspectierapport is daarover het volgende opgenomen: 

"In de mail van 4 mei 2017 van 	heeft hij dit aan de hand van 
de acceptatie van concrete partijen en verwerking daarvan 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). 

Uw zienswijze geeft geen concrete aanwijzingen waaruit opgemaakt kan 
worden dat u inmiddels wel administratief in staat bent om een directe relatie 
te leggen tussen het uitgekeurde, gereinigde eindproduct en de individuele te 
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reinigen partijen grond die onderdeel uitmaken van het eindproduct. 

Uw zienswijze treft hiermee geen doel. 

Subsidiair voert u bij deze last aan dat de last in strijd is met het 
rechtszekerheidsbeginsel. U wijst daartoe op de vaste jurisprudentie van de 
Afdeling bestuursrechtspraak waaruit blijkt dat degene tot wie de last is 
gericht niet in het duister hoeft te tasten omtrent hetgeen gedaan of 
nagelaten moet worden teneinde toepassing van de aangekondigde 
dwangmaatregelen te voorkomen. U geeft aan dat het allerminst duidelijk is 
wat ATM moet doen om aan de last te voldoen. Daarbij geeft u aan dat het 
ook niet mogelijk is om de in- en uitgaande stromen anders te administreren 
dan op dit moment wordt gedaan. De oorspronkelijke partij kan niet meer 
worden gevolgd wanneer deze worden toegevoegd aan een grotere 
clusterpartij. Zeker niet nu er sprake is van een constante stroom grond aan 
de uitstroomzijde van de reinigingsinstallatie. Een eis om na de opslagfase te 
administreren waar een (oorspronkelijke) afzonderlijke partij zich bevindt, 
zou er de facto toe leiden dat verwerking middels clustering onmogelijk 
wordt. 
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De essentiële eisen bevatten dan ook geen enkel nader voorschrift met 
betrekking tot de administratie van geclusterde partijen na de opslagfase. Het 
is ATM om die reden niet duidelijk welke nadere administratieve actie u van 
haar verwacht. 

Beantwoording zienswijze 

Het uitgangspunt voor het opstellen van een last is dat het bestuursorgaan 
niet tot in detail hoeft te beschrijven welke maatregelen moeten worden 
getroffen om het verbeuren van de dwangsom te voorkomen. Over het 
algemeen is het aan de overtreder om te bepalen welke maatregelen hij dient 
te treffen en hoeft het bestuursorgaan deze niet expliciet voor te schrijven. 
Tegenover deze vrijheid voor de overtreder om de maatregelen te kiezen 
waarmee tot een legale situatie kan worden gekomen, staat dat de 
omschrijving van de herstelmaatregelen voor de overtreder vanuit het 
oogpunt van rechtszekerheid voldoende duidelijk moeten zijn. 

Het in de last verwijzen naar de wettelijke bepaling als zodanig is niet in strijd 
met het rechtszekerheidsbeginsel indien de wettelijke bepaling op zichzelf 
voldoende duidelijk is. Uit uw zienswijze leid ik af dat u de wettelijke eis 
waarop de last is gebaseerd onjuist heeft geïnterpreteerd en uitgelegd. In uw 
zienswijze bent u er namelijk van uit gegaan dat de oorspronkelijk te reinigen 
partijen grond in het eindproduct apart te identificeren zouden moeten zijn. 
Uiteraard is dit, zoals hiervoor is onderkend , onmogelijk. Wel dient —
ondanks dat de te reinigen partijen niet meer apart te identificeren zijn - in 
het verdere proces van clustering, reiniging en uitkeuring nog steeds een 
directe relatie gelegd te kunnen worden tussen het gereinigde eindproduct en 
de te reinigen partijen verontreinigde grond die daarin zijn verwerkt. 

Met het plaatsen van deze wettelijk eis binnen de context van het 
kwaliteitssysteem zoals dat in de BRL 7500 is opgenomen ga ik er van uit dat 
de bedoeling en inhoud van de last helder en uitvoerbaar is. 
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"Voor deze afvalstoffen Zie..... 

Sectorplan 75: Metaalhoudend afvalwater met 
organische verontreinigingen: 
Sectorplan 76: Overige zuren, basen en 
metaalhoudend afvalwater; 
Sectorplan 77: Waterig afval met specifieke 
verontreinigingen  

Waterig vloeibaar afval 
van gasreiniging  

Uw zienswijze treft ook op dit onderdeel geen doel. 

Last tot stoppen met toevoegen rookgasreinigingsresidu aan het eindproduct: 

ATM is primair van mening dat geen sprake is van een overtreding van artikel 
18 Bbk j° paragraaf 6.8.1 van het SIKB Protocol 7510. Het gebruikte 
proceswater valt niet onder de reikwijdte van de gebodsbepaling. Daarnaast 
valt het procédé onder een uitzondering op het gebod. 
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De verplichting tot gescheiden opvang van eind- en restproducten geldt 
uitsluitend voor de in paragraaf 6.8.1 genoemde eind- en restproducten. ATM 
koelt / bevochtigt het eindproduct van de thermische reiniging met de 
waterfractie afkomstig van de gasreiniging. Ter illustratie is in bijlage 3 van de 
zienswijze een beschrijving van het reinigingsproces gevoegd. Deze 
waterfractie is noch een rookgasreinigingsresidu, noch één van de andere 
eind- en restproducten die op grond van paragraaf 6.8.1 gescheiden moet 
worden opgevangen. 

De waterfractie van de rookgasreiniging kan op grond van het Landelijk 
Afvalbeheerplan (LAP) niet als rookgasreinigingsresidu worden beschouwd. 
Ter ondersteuning van deze stelling wordt verwezen naar sectorplan 26 van 
het LAP2 dat betrekking heeft op rookgasreinigingsresidu van onder meer 
AVI's en installaties voor het verbranden van slib of biomassa. In paragraaf I 
van dit sectorplan is het volgende opgenomen over de aard van 
rookgasreinigingsresidu: (onderstreping aangebracht door ATM): 

"Rookgasreinigingsresidu is een van de reststoffen die resteert na 
verbranding van afvalstoffen in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI), 
slibverbrandingsinstallatie (SVI), installaties voor de verbranding van 
biomassa of andere (industriële) vormen van thermische vernietiging van 
afvalstoffen waarbij de rookgassen worden gereinigd. " 

"Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat afvalstoffen die  
overeenkomsten vertonen met de afvalstoffen in dit sectorplan, maar niet 
vallen onder dit sectorplan." 

Uit deze passage uit het LAP kan worden afgeleid dat de waterfractie 
waarmee het eindproduct wordt gekoeld geen rookgasresidu is, en dus ook 
niet afzonderlijk hoeft te worden opgevangen. De verplichting om eind- en 
restproducten afzonderlijk op te vangen geldt immers alléén voor de in 
paragraaf 6.8.1 genoemde soorten eind- en restproducten. 

Beantwoording zienswijze 

In uw zienswijze heeft u, verwijzend naar het schematische overzicht van 
bijlage 3, aangegeven hoe het reinigingsproces bij ATM is ingericht. Dit 
schema geeft ook helder de verschillende fasen van het proces van reiniging 
van de rookgassen weer. Uit dit schema blijkt duidelijk dat na reiniging in de 
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reinigingstrommel sprake is van thermisch gereinigde grond (TGG). 

Het schema geeft ook helder weer dat het waswater uit de verschillende 
processtappen, zonder verdere bewerking in de ploegschaarmixer wordt 
toegevoegd aan het gereinigde eindproduct. Hiermee is helder dat de 
afvalstoffen die zich na de thermische reiniging van de verontreinigde grond 
in het waswater bevinden (direct en onbewerkt) worden toegevoegd aan het 
eindproduct van thermische reiniging. Over dit feit bestaat geen verschil van 
mening. 

Wat u bestrijdt is dat de afvalstoffen die zich na de reiniging van het rookgaS 
bevinden in het rookgaswaswater, te beschouwen zijn als restproduct 
(rookgasreinigingsresidu) zoals bedoeld in paragraaf 6.8.1 van SIKB Protocol 
7510 waardoor er geen verplichting bestaat het waswater apart te houden 
van het gereinigde product. 

Hierover moet het volgende worden opgemerkt. In paragraaf 6.8.1 is primair 
aangegeven dat de procesmatige reiniging van grond, baggerspecie en 
andere —tot grond reinigbare- korrelvormige materialen leidt, afhankelijk van 
de toegepaste reinigingstechniek, tot een limitatieve lijst met eind- en 
restproducten. Deze soorten eind- en restproducten moeten gescheiden 
worden opgevangen. Een van de restproducten is genoemd onder het 4e  

bolletje: het rookgasreinigingsresidu en (indien van toepassing) fijn stof uit 
stofvangers (bij thermische reiniging). Niet wordt bestreden dat het 
rookgasreinigingsresidu gescheiden moet worden opgevangen van het 
eindproduct. 

Bij het ontbreken van een nadere definitie van de term 
"rookgasreinigingsresidu" in Protocol 7510, baseert u zich voor wat betreft de 
uitleg van het begrip op wat het sectorplan 26 van Landelijk Afvalbeheerplan 
zegt over de aard van het rookgasreinigingsresidu. U verwijst daartoe naar 
een passage uit het sectorplan 26 die gaat over de afbakening van het 
sectorplan 26. 
Uit uw citaat moet worden afgeleid dat u ook van mening bent dat het 
waswater van de rookgasreiniging in ieder geval een reststof is die resteert 
na de thermische vernietiging van afvalstoffen waarbij de rookgassen worden 
gereinigd. Immers u onderkent in ieder geval dat er sprake is van waterig 
vloeibaar afval van gasreiniging dat overeenkomsten vertoont met 
rookgasreinigingsresidu en dat onder een ander sectorplan van het LAP moet 
worden verwerkt. 

Wanneer de sectorplannen waaraan u eveneens refereert (75, 76 en 77) 
nader worden bezien dan valt in ieder geval op dat in alle sectorplannen 
wordt aangegeven dat mengen van deze reststoffen met thermisch gereinigde 
grond niet is toegestaan. Meer specifiek wordt in sectorplan 77 nog vermeld 
dat mengen van partijen waterig afval met specifieke verontreinigingen 
uitsluitend is toegestaan wanneer het mengsel vervolgens wordt verbrand of 
wanneer anderszins zeker is dat de aanwezige verontreinigingen worden 
vernietigd. Daarvan is in ieder geval geen sprake. 

Uit uw citaat kan derhalve niet worden afgeleid dat de term 
"rookgasreinigingsresidu" zo beperkt moet worden uitgelegd dat het op grond 
van het Protocol 7510 is toegestaan het restproduct zijnde het verontreinigde 
waswater van de rookgasreiniging met het thermische gereinigde eindproduct 
te mengen. 

Hierbij dient overigens ook nog te worden opgemerkt dat bij nadere 
bestudering van het dossier ook is gebleken dat het stof uit de stoffilter van 
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de naverbrander en het electrostatisch filter (restproducten) wordt 
toegevoegd aan het gereinigde eindproduct. 

Uw zienswijze op dit onderdeel treft daarmee geen doel. 

Subsidiair wordt in uw zienswijze aangegeven dat voor zover de waterfractie 
zou gelden als rookgasreinigingsresidu ATM de waterfractie op grond van een 
uitzonderingsbepaling in paragraaf 6.8.2 van het protocol 7510 wel mag 
samenvoegen met het eindproduct. Paragraaf 6.8.2 bepaalt namelijk het 
volgende: "In geval verschillende soorten restproducten eenzelfde 
eindbestemming hebben kan - reeds binnen de inrichting/bewerkingslocatie 
samenvoeging en gezamenlijke opslag plaatsvinden, mits daarvoor 
toestemming door het bevoegd gezag in het kader van de Wm is verleend". 
In dit kader wordt aangegeven dat ATM beschikt over een door de provincie 
Noord-Brabant afgegeven milieuvergunning waarin is toegestaan het 
waswater te benutten voor het koelen van de gereinigde grond. 

Beantwoording zienswijze: 

Paragraaf 6.8.2 betreffende producten en residuen van reiniging geeft enkele 
aanwijzingen voor samenvoeging. Voor gereinigde partijen grond 
(eindproducten van reiniging) is aangegeven dat deze ten behoeve van 
uitkeuring en toepassing mogen worden samengesteld tot geclusterde 
productpartijen. 
Verderop in deie paragraaf is aangegeven dat restproducten  (onderstreept 
door ILT) mogen worden samengevoegd en gezamenlijk opgeslagen mogen 
worden mits daarvoor toestemming door het bevoegd gezag in het kader van 
de Wm is verleend. Deze passage richt zich nadrukkelijk (alleen) tot de 
mogelijkheid van het samenvoegen van restproducten. 

In tegenstelling tot hetgeen u in uw zienswijze naar voren brengt, biedt 
paragraaf 6.8.2, aangezien het waswater moet worden gezien als 
rookgasreinigingsresidu en daarmee als reststof, dan ook geen mogelijkheid 
tot het samenvoegen met het eindproduct van de reiniging. Paragraaf 6.8.2 is 
legitimeert daarmee niet het toevoegen van het waswater van de 
rookgasreiniging aan de thermisch gereinigde grond. 

Uw zienswijze treft op dit onderdeel geen doel. 

Daarnaast geeft u aan dat de in het inspectierapport aangehaalde paragraaf 
6.2 van protocol 7510 over de hierarchie tussen de milieuvergunning en het 
protocol niet van toepassing is nu dit geen essentiële eis betreft. Daarnaast 
stelt u dat paragraaf 6.8.2 een op zich zelf staande mogelijkheid biedt om af 
te wijken van het protocol. 

Beantwoording zienswijze: 

Terecht wordt door ATM aangehaald dat artikel 6.2 betreffende de hiërarchie 
tussen voorschriften uit de vigerende milieuvergunningen en de regels van 
Protocol 7510 niet is aangewezen als essentiële eis. 

Paragraaf 6.2 stelt echter het volgende; 
"Indien krachtens een vigerende milieuvergunning of beschikking strengere 
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voorschriften aan de bedrijfsvoering van het desbetreffende bedrijf worden 
gesteld, dan treden deze in plaats van het voorliggende protocol" 
(onderstreept door ILT). 

Paragraaf 6.2 is daarmee van directe invloed op de reikwijdte van de 
essentiele eis waarop de last onder dwangsom is gebaseerd. Immers wanneer 
er strengere eisen worden gesteld zal de essentiele eis moeten terugtreden 
en kan niet langer handhavend worden opgetreden op basis van de essentiële 
eis. 
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In het onderhavige geval is geen sprake van een strenger voorschrift in de 
milieuvergunning. De vergunning is er namelijk op gericht om, in afwijking 
van het protocol, te komen tot een soepeler regime door het mogelijk te 
maken het waswater van de rookgasreiniging (het restproduct) toe te voegen 
aan de thermisch gereinigde grond (het eindproduct). Daaruit moet de 
conclusie worden getrokken dat de essentiele eis over het gescheiden houden 
van rest- en eindproducten nog onverkort geldt en dat de ILT dient toe te zien 
op de naleving daarvan. 

Hierbij moet ook nog worden opgemerkt dat in paragraaf 1.3 van de BRL 
7500 ook met de situatie rekening wordt gehouden dat er sprake kan zijn van 
strijdigheid tussen vergunning(voorschriften) en de BRL/protocol. 
Paragraaf 1.3 stelt hierover het volgende: "Indien onderdelen van deze BRL 
strijdig zijn met hetgeen in wetgeving en/of vigerende vergunningen van het 
bevoegd gezag is voorgeschreven, dan is de wetgeving en zijn daarna de 
vergunningsvoorwaarden en/of -voorschriften uit de vergunning bepalend 
voor zover het strengere eisen betreft. De bewerker dient dit zelf afdoende  
vast te stellen en hiermee rekening te houden  (onderstreept door ILT)". 
BRL 7500 geeft hiermee expliciet aan dat het uw verantwoordelijkheid als 
certificaathouder zelf is om rekening te houden met eventuele 
tegenstrijdigheid tussen voorschriften uit de Wm-vergunning en het Protocol. 
Nu er geen sprake is van strengere eisen in de Wm-vergunning mag niet 
worden afgeweken van het protocol. 

Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat de last niet is gericht op 
overtreding van paragraaf 6.2 maar op de overtreding van de essentiele eisen 
van paragraaf 6.8.1. Bovendien is eerder al vastgesteld dat paragraaf 6.8.2 
niet van toepassing is en in tegenstelling tot hetgeen u in uw zienswijze naar 
voren heeft gebracht, geen mogelijkheid biedt om de essentiële eis uit 
paragraaf 6.8.1 om eind,- en restproducten apart op te vangen en op te slaan 
via de Wm vergunning te versoepelen. 

Uw zienswijze op dit onderdeel treft hiermee geen doel. 

Voorts wijst u er op dat er geen negatief milieueffect optreedt als gevolg van 
de koeling van het eindproduct met het waswater van de rookgasreiniging. 
Deze stelling wordt ondersteunt door het feit dat er sprake is van een "milieu-
neutrale" wijzigingsvergunning. Voorts zijn bij de zienswijze meetresultaten 
gevoegd waaruit blijkt dat er geringe wijzigingen zijn opgetreden in de 
sulfaat- en pH-waarden. 
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Beantwoording zienswijze: 

Primair dient hierover te worden gesteld dat een al dan niet optredend 
negatief milieueffect geen rol speelt in de beoordeling of er sprake is van een 
overtreding. Om die reden slaagt deze zienswijze niet. 

Ten overvloede kan hieraan nog het volgende worden toegevoegd. De ILT 
heeft in haar voornemen last onder dwangsom aan de hand van twee stoffen 
geïllustreerd dat met de geconstateerde overtredingen van de paragrafen 6.1 
en 6.8.1 van Protocol 7510 (het toevoegen van het rookgaswaswater met alle 
zich daarin bevindende verontreinigingen) de aard, hoedanigheid of 
samenstelling van het gereinigde eindproduct wordt beïnvloed. Daarmee is 
niet bedoeld een oordeel te geven over de vraag of en in hoeverre deze 
beïnvloeding leidt tot negatieve milieueffecten als gevolg van de toepassing 
van het geleverde eindproduct . 

Uw zienswijze treft hiermee op dit onderdeel geen doel 

Als laatste geeft u bij deze last aan dat ten onrechte geen 
begunstigingstermijn is opgenomen. U wijst er op dat de last zich niet alleen 
richt op het voorkomen van herhaling van de overtreding, maar ook op de 
beëindiging daarvan. ATM hanteert tot op dit moment een productieproces 
waarbij de koeling van het materiaal als integraal onderdeel van het 
productieproces plaats vindt. Het voorgenomen besluit is naar uw mening van 
in zoverre onvoldoende gemotiveerd. 

Voorts wijst u er op dat het achterwege laten van een begunstigingstermijn 
verstrekkende (financiële) gevolgen heeft voor het bedrijf aangezien de 
koeling van de thermische gereinigde grond met behulp van het waswater uit 
de rookgasreiniging een integraal onderdeel is van de huidige 
procesinstallatie en de vergunde werkwijze van ATM. Een aanpassing van dit 
proces (incl. het wijzigen van de vigerende omgevingsvergunning) duurt 
minimaal een jaar. Gedurende die periode zou de reinigingsinstallatie en 
daarmee ook andere onderdelen van het bedrijf stil komen te liggen. Hetgeen 
resulteert in een geschat omzet verlies van 78 miljoen per jaar en een effect 
op het netto resultaat van ca. minus 49 miljoen per jaar. Daardoor ontstaat 
een direct bedreiging voor zowel de continuïteit van ATM als bedrijf en Renewi 
als concern als voor de verwerkingscapaciteit van (gevaarlijke) afvalstoffen in 
Nederland. Daar tegen over staat naar uw mening geen reëel belang bij het 
verbod op het gebruik van waswater. 

Om deze redenen acht u het achterwege laten van een begunstigingstermijn 
in strijd met artikel 3:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht. De 
gevolgen zijn onevenredig in verhouding tot de te dienen belangen. 

Beantwoording zienswijze: 

In het algemeen kan worden gesteld dat het opnemen van een 
begunstigingstermijn niet in alle gevallen behoeft te geschieden. Als een last 
onder dwangsom wordt opgelegd om een herhaling van een overtreding te 
voorkomen hoeft in beginsel geen begunstigingstermijn te worden 
opgenomen. Dat hoeft in ieder geval niet wanneer voor het plegen van een 
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nieuwe overtreding een actief handelen van de overtreder is vereist. Maar dat 
geldt ook wanneer een enkel nalaten voldoende is om herhaling te 
voorkomen. 

De vastgestelde overtreding kan feitelijk worden voorkomen door "nalaten 
waardoor op zichzelf genomen niet direct een begunstigingstermijn 
noodzakelijk is. 

Bij de afweging of het opnemen van een begunstigingstermijn noodzakelijk is, 
is in lijn met het vorenstaande, bij het uitbrengen van het voornemen tot het 
opleggen van de last onder dwangsom nog het volgende overwogen. De bij of 
krachtens hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit gestelde regels hebben 
tot doel de kwaliteit van de in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen 
werkzaamheden alsmede de integriteit van degenen die deze werkzaamheden 
uitvoeren te borgen. Daartoe zijn regels gesteld die nodig zijn in verband met 
de bescherming van het milieu. De basis van dit zogenoemde kwalibo stelsel 
is dat bedrijven die een aangewezen werkzaamheid willen verrichten alleen 
tot de markt worden toegelaten wanneer zij daartoe erkend zijn door de 
Minister van IenM. Bedrijven die zijn toegelaten dienen vervolgens te werken 
conform de voor de aangewezen werkzaamheid geldende normdocumenten. 
Voorts mogen bedrijven geen resultaten van aangewezen werkzaamheden op 
de markt brengen waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen 
vermoeden dat dit resultaat geen betrouwbaar beeld verschaft van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de bodem, grond, 
baggerspecie of bouwstof. De ILT ziet er op toe dat bedrijven die aangewezen 
werkzaamheden verrichten maar niet tot de markt zijn toegelaten niet langer 
actief kunnen zijn op de markt, bedrijven die wel zijn toegelaten tot de markt 
conform de normdocumenten werken en als laatste dat resultaten van 
aangewezen werkzaamheden die niet betrouwbaar zijn van de markt worden 
verwijderd. 

Bij de afweging of een begunstigingstermijn kan worden gesteld is het 
vorenstaande van essentieel belang. Het stellen van een begunstigingstermijn 
in het onderhavige geval leidt er namelijk toe dat gedurende de 
begunstigingstermijn nog resultaten van aangewezen werkzaamheden op de 
markt worden gebracht die geen betrouwbaar beeld verschaffen van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de grond. 

Het voornoemde belang moet dan ook, op grond van artikel 3:4, tweede lid 
Awb, worden afgewogen tegen het belang van ATM. 

In uw zienswijze geeft u aan dat het (ook vergunningtechnisch) aanpassen 
van het reinigingsproces ingrijpend is, tijd vergt en grote financiële 
consequenties heeft voor uw bedrijf. De ILT heeft daar oog voor, maar moet 
dit afwegen tegen de milieuhygiënische belangen die mogelijk worden 
geschaad met het op de markt brengen van verontreinigde grond die niet 
conform de verleende erkenning op grond van BRL 7500 en Protocol 7510 
thermisch is gereinigd. 

Uit recent nader onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Nijmegen naar de 
eigenschappen van de in Bunschoten toegepaste thermisch gereinigde grond 
(hierna: TGG) komen sterke aanwijzingen dat als gevolg van de daarin 
aanwezige hoge sulfaatgehalten en pH waarden er sterkere uitloging van 
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zware metalen plaatsvindt dan op grond van de emissietoetswaarden van het 
Bbk mag worden verwacht. 
De enige afnemer van de TGG van ATM is Martens en Van Oord. 
Uit informatie verkregen van Martens en Van Oord blijkt dat sinds september 
2016 geen TGG meer is geleverd door Martens en Van Oord. 
Bovendien heeft de ILT geconstateerd dat ATM vanaf januari 2017 de in de 
partijen TGG geconstateerde sulfaatgehalten en pH-waarden, samen met een 
uitgebreide veiligheidsinstructie voor de toepasser meelevert aan Martens en 
Van Oord. Op grond hiervan kunnen afnemers en lokale bevoegde gezagen 
vanaf januari 2017 een afweging maken of toepassing in enigerlei vorm 
milieuhygiënisch verantwoord is. 

Uitgaande van de noodzakelijke wijzigingen in het reinigingsproces en de 
vergunningprocedure die daarvoor noodzakelijk is en wetende dat met de 
thans meegeleverde extra gegevens over de sulfaatgehalten en pH-waarden 
afnemers en lokale bevoegde gezagen beter in staat zijn om een afweging te 
maken of het TGG kan worden toegepast acht ik, conform uw zienswijze en 
mede in het licht van het bepaalde in artikel 3:4, tweede lid van de Awb, een 
begunstigingstermijn van een jaar voor het aanpassen van het 
productieproces redelijk. 

Last tot stoppen onder levering van certificaat 

De zienswijze houdt primair in dat er geen sprake is van een overtreding van 
artikel 18 

Beantwoording zienswijze: 

Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van een overtreding van 
artikel 18 wordt gemakshalve verwezen naar de eerdere overwegingen ten 
aanzien van de zienswijzen op de eerste twee lasten. Daar is reeds gemoti-
veerd waarom er sprake is van een overtreding van artikel 18. 

Subsidiair wordt aangegeven dat een overtreding van artikel 18 niet per defi-
nitie leidt tot de conclusie dat de productcertificaten een onbetrouwbaar beeld 
verschaffen van het eindproduct. In dit kader wordt verwezen naar de rech-
terlijke overweging 9.3 uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van 7 augustus 2013. ATM heeft de BRL 9335 en het onderliggende protocol 
9335-2 nauwgezet gevolgd hetgeen door de ILT niet wordt betwist. De keu-
ring kan dus geen aanleiding geven om te twijfelen aan de betrouwbaarheid 
van de certificaten. Bovendien geldt dat: 

o De huidige wijze van administreren er niet toe leidt dat het productcertifi-
caat onbetrouwbaar moet worden geacht; 

o De standaard uitkeuring van ATM alle relevante parameters omvat die op 
grond van de BRL moeten worden bepaald en op grond van het Bbk zijn 
genormeerd. Dat betekent dat de ontvanger van het certificaat weet of het 
eindproduct voldoet aan het Bbk; 

o Ook het procédé waarbij waswater wordt gebruikt, om de gereinigde grond 
te koelen/te bevochtigen, er niet toe kan leiden dat het productcertificaat 
onbetrouwbaar moet worden geacht. Zoals gezegd heeft dit procédé geen 
nadelige gevolgen voor de kwaliteit/toepasbaarheid van de grond. 

Daarmee is er geen sprake van een overtreding van artikel 16 en ontbreekt 
de grondslag voor de last. 

ILT 
Water, Producten, Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
24 augustus 2017 

Ons kenmerk 
138503 

Pagina 12 van 18 



Beantwoording van de zienswijze: 

De aangehaalde uitspraak van de Afdeling is in het algemeen toepasbaar op 
de betrouwbaarheid van de resultaten van aangewezen werkzaamheden. Met 
artikel 16 wordt immers beoogd, zoals ook de Afdeling aangeeft, dat de mate 
van betrouwbaarheid van het resultaat voortvloeit uit de wijze waarop de 
aangewezen werkzaamheid is uitgevoerd. Dat sluit ook aan bij de toelichting 
op het Besluit Uitvoeringskwaliteit bodembeheer waar ook door de Afdeling 
naar wordt verwezen. In de toelichting op artikel 9 (thans artikel 16 Bbk) is 
het volgende opgenomen: "Bij betrouwbaar gaat het erom dat men zich op de 
resultaten kan verlaten. Er moet sprake zijn van een objectief gerechtvaar-
digd vertrouwen in de resultaten. De mate van betrouwbaarheid vloeit ener-
zijds voort uit de wijze waarop een werkzaamheid is uitgevoerd en anderzijds 
uit de wijze waarop de resultaten worden gebruikt. Indien bij de uitvoering 
van de werkzaamheid de nodige zorgvuldigheid is betracht, bijvoorbeeld door 
te handelen conform vastgestelde protocollen, dan zullen de resultaten 
een betrouwbaar beeld verschaffen." 

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 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 bewijs-
middel voor de uitkeuring en afzet van het gereinigde product. 

De milieuhygiënische verklaring op grond van de BRL 9335 is daarmee on-
losmakelijk verbonden met de thermisch gereinigde grond op basis van de 
BRL 7500 en protocol 7510. Het feit dat er is afgeweken van het procotol 
7510 is daarmee ook voldoende om te stellen dat er sprake is van een onbe-
trouwbaar certificaat. Immers er zijn, naast de gebreken in de administratie, 
kort samengevat, reststoffen aan het eindproduct toegevoegd en na het 
mengen van rest- en eindproduct is de milieuhygienische verklaring opge-
steld. Nu vaststaat dat in strijd is gehandeld met essentiele eisen uit het pro-
tocol 7510 en de milieuhygienische verklaring uitsluitend tot doel heeft een 
betrouwbaar beeld te verschaffen van de eigenschappen, aard, hoedanigheid 
en samenstelling van de thermisch gereinigde grond geeft het erkende pro-
ductcertificaat geen betrouwbaar beeld als bedoeld in artikel 16 van het Bbk. 
Hierbij dient nog het volgende te worden opgemerkt. Zoals hiervoor is aange-
geven geeft de ILT voor het aanpassen van het productieproces een be-
gunstigingstermijn. 
Het is, gelet op de samenhang tussen deze lasten, dan ook vanzelfsprekend 
dat voor deze last dezelfde begunstigingstermijn opgenomen wordt als voor 
de last tot aanpassen van het productieproces. Dezelfde begunstigingstermijn 
van 1 jaar is dan ook opgenomen in de last. 

Last tot informeren over onbetrouwbaarheid van geleverde partijen 

- 	ATM geeft bij deze last aan dat de last dient te strekken tot het wegnemen of 
beperken van de gevolgen van de overtreding en verwijst daarbij naar artikel 
5:2, onder b van de Algemene wet bestuursrecht. ATM geeft aan dat hieraan 
niet wordt voldaan. In de eerste plaats is er geen sprake van een overtreding. 
In de tweede plaats zijn er geen (nadelige) gevolgen die moeten worden 
weggenomen. Er is namelijk geen sprake van een onbetrouwbaar productcer-
tificaat. 

ILT 
Water, Producten, Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
24 augustus 2017 

Ons kenmerk 
138503 

Pagina 13 van 18 



Beantwoording zienswijze: 

Voorzover de zienswijze de overtreding van artikel 16 Bbk bestrijdt wordt 
gemakshalve verwezen naar de eerdere passages die hierover zijn opgeno-
men. Nu er sprake is van een overtreding van artikel 16 is de vraag of er (na-
delige) gevolgen zijn die moeten worden weggenomen. Zoals eerder is aan-
gegeven is het kwalibo stelsel er mede op gericht om te voorkomen dat onbe-
trouwbare resultaten van aangewezen werkzaamheden op de markt worden 
gebracht door deze aan anderen ter beschikking te stellen. Nu is vastgesteld 
dat er onbetrouwbare resultaten aan anderen zijn verstrekt moeten de gevol-
gen van deze overtreding worden weggenomen. Aan het wegnemen van de 
gevolgen kan invulling gegeven worden door de certificaten te herroepen en 
deze daarmee van de markt te halen. Daarmee wordt onder andere voorko-
men dat onbetrouwbare certificaten ten grondslag worden gelegd aan mel-
dingen op grond van artikel 42 van het Bbk respectievelijk worden derden 
(waaronder ook het bevoegd voor artikel 42 Bbk) in de gelegenheid gesteld 
een afweging te maken in hoeverre onder het Bbk toegepaste thermisch ge-
reinigde grond alsnog van een geldige milieuhygiënische kwaliteitsverklaring 
dient te worden voorzien. 

De last is daarmee niet in strijd met artikel 5:2, onder b nu de last expliciet 
tot doel heeft de nadelige gevolgen van de overtreding van artikel 16 onge-
daan te maken. 

Daarmee slaagt deze zienswijze niet. 

Hoogte last onder dwangsom 

U geeft aan dat de hoogte van de dwangsom sterk varieert bij elk van de vier las-
ten. Dit onderscheid wordt niet nader gemotiveerd waardoor er sprake is van strijd 
met artikel 3:46 van de Awb. 

Beantwoording zienswijze: 

Zoals in artikel 5:32b, derde lid van de Awb is aangegeven moet de dwangsom in 
een redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de 
beoogde werking van de dwangsom. De dwangsom moet de overtreder er toe 
bewegen de voor hem geldende regels na te leven. De dwangsom moet daarbij 
voldoende prikkelen tot naleving en de hoogte van de dwangsom mag worden 
afgestemd op het financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten bij het 
niet naleven van deze regels. 

Per last is een afweging gemaakt in de hoogte van de dwangsom. 

In de eerste last (administratief proces aanpassen) is er van uit gegaan dat een 
dwangsom van € 5.000,- per week met een maximum van € 25.000,- toereikend 
is om ATM te bewegen tot naleving. De hoogte is afgestemd op de te verwachten 
(financiële) inspanning die hiervoor moet worden geleverd. 

In de tweede last (stoppen met toevoegen rookgasreinigingsresidu aan het eind-
product) is uitgegaan van € 10.000,- met een maximum van € 100.000,-. Deze 
dwangsom is gebaseerd op het bedrag dat nodig is voor het aanpassen van het 
productieproces en het wijzigen van de vigerende vergunning. 
Hoewel de bepaling van de hoogte van deze dwangsom gebaseerd is op andere 
overwegingen dan voor de eerste last wil de ILT ATM tegemoet komen. Het aantal 
termijnen van deze dwangsom zal in lijn worden gebracht met de eerste dwang- 
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som en teruggebracht worden naar 5 keer€ 10.000,-. Het totaalbedrag zal hier-
mee verlaagd worden naar € 50.000,-. 

In de derde dwangsom (stoppen met leveren onder certificaat tot het proces is 
aangepast) is uitgaan van een bedrag van € 5.000 euro per keer met een maxi-
mum van € 25.000. Dit bedrag is, net als bij last 2, gebaseerd op het bedrag dat 
nodig is voor het aanpassen van het productieproces en het wijzigen van de vige-
rende vergunning. Aangezien voor het bepalen van de hoogte van deze dwangsom 
dezelfde overwegingen als voor last 2 als uitgangspunt zijn genomen, is het lo-
gisch ook de hoogte van deze dwangsom in lijn te brengen met de dwangsom van 
last 2. Het bedrag zal worden verhoogd naar € 10.000,- per keer met een maxi-
mum van € 50.000,-. 

In de vierde last (Afnemer informeren over onbetrouwbaarheid van geleverde 
partijen) is uitgaan van een bedrag van € 5.000 per week, met een maximum van 
€50.000. Deze dwangsom is gebaseerd op de relatief geringe inspanning die moet 
worden verricht omdat er een beperkte aantal afnemers is (Martens en Van Oord). 
Om deze dwangsom in lijn te brengen met de vorige drie dwangsommen zal het 
aantal termijnen worden gereduceerd tot 5. Uitgegaan wordt nu van een bedrag 
van € 5.000,- per week, met een maximum van € 25.000,- 

Bij het vorenstaande moet overigens worden opgemerkt dat de dwangsommen 
relatief laag liggen wanneer deze in relatie worden gebracht met de financiële 
effecten die door ATM worden aangegeven onder punt 3.4 van de zienswijze. De 
ILT is echter van oordeel dat de dwangsommen hoog genoeg zijn om ATM tot na-
leven te bewegen wanneer de reeds opgetreden stagnatie in de leveringen en 
toepassingen van TGG worden meegewogen. 

lasten onder dwangsom  
Aangezien u artikel 18 en artikel 16 Bbk heeft overtreden, leg ik namens de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu u 4 lasten onder dwangsom op . 

Op grond van artikel 18.2a, eerste en derde lid van de Wet milieubeheer in 
samenhang 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. 

Last 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. 
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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 € 25.000. 

Last 2: Stoppen met toevoegen rookgasreinigingsresidu en het stof uit de 
stoffilters 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 gereiningde 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 de overtreding van artikel 18 van het 
Besluit bodemkwaliteit, in samenhang gelezen met paragraaf 6.8.1 van het SIKB 
protocol 7510, dient te beëindigen door het toevoegen van het 
rookgasreinigingsresidu en het stof uit de stoffilters aan het eindproduct van 
reiniging te beëindigen en deze restproducten gescheiden op te vangen en op te 
slaan. 

Vanuit de zienswijze is naar voren gekomen dat om aan deze last te kunnen 
voldoen een ingrijpende aanpassing van het reinigingsproces en aanpassing van 
de Wm vergunning noodzakelijk is. Gezien de overwegingen in de beantwoording 
van de zienswijze geeft de ILT u een termijn van 1 jaar om aan deze last te 
kunnen voldoen. 

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat u, na afloop van de 
begunstigingstermijn van 1 jaar, 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 € 
50.000,-. 

Last 3: Stoppen met leveren onder certificaat 

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. 

In het voornemen is aangegeven dat de derde last inhoudt dat u 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 geven van een begunstigingstermijn van 1 jaar voor 
het aan kunnen passen van het reinigingsproces aan de eisen van Protocol 7510 is 
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ook van invloed op deze last. Hoewel nog steeds sprake is van een onbetrouwbaar 
certificaat heeft de ILT de afweging gemaakt dat gedurende de 
begunstigingstermijn van 1 jaar het reinigingsproces in de huidige vorm door kan 
gaan, vooruitlopend op de aanpassing van het reinigingsproces. Hierbij is in de 
overweging meegenomen dat met het nu meeleveren van de sulfaat,- en pH 
waarden, de toevoeging van veiligheidsinformatie over het toepassen van deze 
partijen, afnemers en lokale bevoegde gezagen in staat zijn een goede 
milieuhygiënische afweging te maken. 

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat u een dwangsom verbeurt voor 
iedere overtreding van de last die wordt geconstateerd na afloop van de 
begunstigingstermijn van 1 jaar. 

U moet daarbij uitgaan van een bedrag van € 10.000 euro per keer met een 
maximum van € 50.000. 

Last 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 reeds afgegeven onbetrouwbare wettelijke 
bewijsmiddelen, zijnde de aan derden afgegeven productcertificaten en 
grondbewijzen dient te herroepen door de afnemer(s) waaraan deze certificaten 
en grondbewijzen zijn verstrekt over de onbetrouwbaarheid te informeren. Meer 
specifiek geldt dit voor de afgegeven certificaten en grondbewijzen vanaf het 
moment in 2011, waarbij u het rookgasreinigingsresidu toe bent gaan voegen aan 
het 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 €25.000. 

De bedragen acht ik in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden 
belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. 
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Bezwaar 
Tegen deze beslissing kunt u binnen een termijn van zes weken na 
dagtekeningbezwaar indienen. Het bezwaar moet minimaal bevatten: 
• naam en adres indiener 
• dagtekening 
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (inclusief 

kenmerk) 
• gronden van het bezwaar 
• uw handtekening 
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24 augustus 2017 
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138503 

Het bezwaar kan onder vermelding van 'bezwaar' gestuurd worden naar het 
volgende adres: 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

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

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, 
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Van: 	Mia 
Aan: 	 - 11T; 
Onderwerp: 	RE: cpt redeneerlijn ATM 
Datum: 	dinsdag 29 augustus 2017 07:43:54 

Hoi 
Mooi at 	het nu ook weet. Dan is hij in ieder geval voorbereid voor het geval er 
een telefoontje "bovenover" komt. 
Mijn aanvullingen op de redeneerlijn heb ik hieronder gezet. Ik heb er wel in zitten 
klussen zoals je ziet maar het is nog best lastig om het voor communicatie kort en 
begrijpelijk weer te geven. Kijk maar wat je hier van vindt en of je er zo mee uit de 
voeten kan. 

Van: 	 -ILT 
Verzon en: maa a 	au ustus 2017 17:02 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT 
Onde erp. cp r eneerlijn 
Dag heren, 
Ik heb 	 gemaild over ATM. DGRW en RWS nog niet aan de lijn 
gekregen. Ver er e i c contact gehad met de collega's van AIB ikv de Wabo-advisering. 
Ten slotte heb ik 	telefonisch geïnformeerd en toegezegd een korte redeneerlijn te 
sturen (ze vroeg CirTiai bedragen vandaar hieronder opgenomen). 
Graag jullie opmerkingen/aanvullingen: 

Redeneerlijn ATM: 
«ATM reinigt verontreinigde grond door deze te verhitten (thermische reiniging); 
• ILT heeft een signaal via het bodemloket ontvangen over thermisch gereinigde grond 

afkomstig van ATM dat in een dijk bij Bunschoten is toegepast. Deze toepassing heeft tot 
milieuproblemen geleid; 

•ATM is door de Minister van IenM erkend om verontreinigde grond thermisch te reinigen 
(toegelaten tot de markt). ATM dient zich daarbij te houden aan de wet- en regelgeving en 
meer specifiek aan de BRL 7500. 

• De ILT heeft op basis van het signaal onderzocht of ATM de thermische reiniging uitvoert 
conform de BRL 7500; 

• De ILT heeft op basis van haar onderzoek (opgevraagde Informatie en bedrijfsbezoek) 
vastgesteld dat ATM werkt in strijd met wet- en regelgeving (normdocumenten); 

• Om er voor te zorgen dat ATM haar reinigingsproces in overeenstemming brengt met de 
normdocumenten legt de ILT aan ATM een last onder dwangsom (LOD) op. 

• De LOD bestaat uit de volgende 4 lasten die samen moeten zorgen dat de overtredingen van 
het Besluit bodemkwaliteit artikel 18 (in strijd met normdocument werken) en artikel 16 
(vertrekken van onbetrouwbare milieuhygienische kwaliteitsverklaringen bij de gereinigde 
grond) worden hersteld en verder worden voorkomen; 

• Meers specifiek gaat het om de volgende inhoud: 
1. De eerste last ziet op noodzakelijke aanpassingen van het administratief proces. ATM  

moet haar administratie van het reinigingsproces zo inrichten dat zij in de situatie  
dat de thermisch gereinlade grond niet aan de milieu eisen voldoet in staat is om te  
herleiden waar de oorzaak liat. De dwangsom voor deze last bedraadt € 5.000 voor 
iedere week dat de administratie niet is aangepast, met een maximum van € 
25.000. ATM krijgt vier weken de tijd om haar administratieve proces aan te passen 
voordat dwangsommen worden verbeurd. 



2. Stoppen met toevoegen rookgasreinigingsresidu en het stof uit de stoffilters aan het 
eindproduct (de thermisch gereinigde grond): de ILT geeft ATM een termijn van 1 
jaar om het proces aan te passen zodat niet langer het residu van de 
rookgasreiniging aan het pas gereinigde product wordt toegevoegd. Wanneer ATM 
na een jaar haar proces niet heeft aangepast verbeurt ATM voor iedere week dat 
nog niet is voldaan aan de last een bedrag van € 10.000, met een maximum van € 
50.000,-. 

3 Stoppen met leveren onder niet betrouwbaar certificaat: de ILT geeft een termijn van 
1 jaar om het reinigingsproces aan te passen. Zo lang mag ATM nog thermisch 
reinigen. ATM moet echter gedurende dit jaar wel meer kwaliteitsgegevens mee 
leveren met de milieuhygienische kwaliteitsverklaring om alle afnemers in staat te 
stellen zelfstandig een afweging te maken of zij de grond kunnen toepassen. Is het 
reinigingsproces na een jaar niet aangepast dan verbeurt ATM voor iedere 
overtreding van deze last (leveren van thermisch gereinigde grond met een niet 
betrouwbare milieuhygienische verklaring) die wordt geconstateerd bedrag van € 
10.000, met een maximum van € 50.000,-. 

4. Afnemer Informeren over onbetrouwbaarheid van de milieuhygienische verklaring van  
reeds geleverde partijen: dit moet binnentwee weken na bekendmaking van de 
LOD, indien dan niet voldaan is aan de last verbeurt het bedrijf een bedrag van € 
5.000 per week, met een maximum van €25.000. 

•ATM Is ook een bedrijf waarop de ILT ikv de WABO kan adviseren. De ILT adviseert op een 
aantal aspecten maar niet op het onderwerp grond/bodem waar ATM overtredingen op heeft 
begaan: https://www.ilent.nl/onderwerpentwabo-vera  nningen-grote-bedripen/wettelijk-
advies 

it ATM kan nog bezwaar indienen tegen de LOD (binnen 6 weken). 
Noot ter achtergrond en niet om te communiceren: De verwachting is dat ATM 
naast bezwaar ook een voorlopige voorziening zal aanvragen bij de Raad van State met 
als doel de LOD te laten schorsen zolang de behandeling van het bezwaar duurt. 
Wanneer de Raad van State zou besluiten de LOD te schorsen betekent dit dat ATM op 
dezelfde voet door kan gaan totdat op het bezwaar is beslist. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Prioriteit: 
Gevoeligheid: 

- ILT 
ILT; 	 - ILT 

ILT 
FW: Verzoek ATM vrijwillig opschorten last tot informeren aan afnemers 
donderdag 31 augustus 2017 13:29:16 
Hoog 
Vertrouwelijk 
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Hoi 
Ik heb zojuist met IR over dit verzoek van ATM gesproken. 
Op zich heeft hij geen groot probleem met het verlengen van de begunstigingstermijn 
tot het moment de bezwaarfase op de beslissing op bezwaar is verlopen, hoewel er wel 
wat haken en ogen aan zitten en wij dit dan ook formeel schriftelijk moeten gaan 
bevestigen. 
ATM geeft via de pers berichten af waarin zij aangeeft dat de geleverde partijen 
thermisch gereinigde grond voldoen aan de wettelijke eisen/normen. De reden waarom 
wij de certificaten onbetrouwbaar achten heeft niet te maken met de normen an sich, 
maar met de wijze waarop in strijd met het protocol is gereinigd. Deze discussie zal 
ongetwijfeld alsnog los gaan branden in het (juridische) vervolg. 
Vraag is hoe jullie 111111111.11~) staan tegenover het verlengen van de 
begunstigingstermijn om afnemers van reeds geleverde partijen te informeren? 
Ik heb beloofd aan de advocaat van ATM dat ik morgen zal berichten, alhoewel ik dan 
nog niet zeker weet of het een duidelijk "Ja" of "Nee" wordt. 
Voor ATM is het wel van belang om snel bericht te krijgen; zij beslissen op basis hiervan 
of een voorlopige voorziening aangevraagd gaat worden (met in het slechtste geval dat 
het gehele besluit voorlopig geschorst wordt). 
Kunnen jullie snel antwoorden? 
Groetjes, 
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- ILT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

.- ILT 
2017 15:13 

ILT 

IFe~ - IL I  ; 
- ILT; 	- ILT 

Bij deze! 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 15:12 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: ATM 

httos://www.rtvutrecht.nlinieuws/1657756/inspectie-leat-atrn-dwancrsorn-op-voor-vervuilde-grond-
westdijk.html 

1 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

IN~II
- ILT 

Mrsus2 7 8:28 
- ILT; ~Me - T; ILT 

estdijk 

- ILT 
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- ILT 

Van: 	 (arudutrecht.n11  
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 9:27 
Aan: 	 - ILT 
Onden test ijk Bunschoten 

http://www.rtvutrecht.nlinieuws/1657721/bunschoten-maakt-zich-op-voor-debat-vervuilde-arond-dit-kan-
aewoon-niet.html   

https://www.ad.nliamersfoort/arond-is-nooit-schoonf.a62e98cf/  

1 



1~ 

ATM gereinigde g 
donderdag 31 augustus 2017 09:29:23 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

http://www.omroepbrabant.nIP  
news/10062352/ATM+problemen+door+dalende+afzet.aspx 

Met vriendelijke groet, 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: ATM 
donderdag 31 augustus 2017 15:12:59 

- LT; 	 'nr  
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Bij deze! 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: on er a 	au ustus 2017 15:12 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: 

https://www.rtvutrecht.nlinieuws/1657756/inspectie-legt-atm-dwangsom-op-voor-
vervuilde-grond-westdijk.html   
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Van: 
Aan: 	 ILI 
Onderwerp: 	Ter in o...Westdg Bunschoten 
Datum: 	donderdag 31 augustus 2017 09:27:03 
Bijlagen: 	itils10211.111B 

httlyi/www.rtvutrecht.nlinieuwV1657721/bunschoten-maakt-zich-op-voor-debat-
vervuilde-grond-dit-kan-gewoon-niethtm[ 

https://www.ad.nljamersfoortigrond-is-nociit-schoon,,,a62e98d/ 



Ik zit nog bij het MIC! 
Groetjes, 
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Van: 	 - 1LT 
Aan: 	 - 1LT 
Onderwerp: 	RE: Verlenging begunstigingstermijn 
Datum: 	vrijdag 1 september 2017 13:57:00 

Hoi., 
Klopt, is nieuwe informatie! 
Ziet er weer mooi en kort uit, ik doe hem maandag uit! 
Groetjes, 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: n a se tember 2017 13:25 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: : er enging 	unstigingstermijn 
Hoi 
Ik heterop basis van jou concept een heel kort en zakelijk briefje van gemaakt. Kijk er 
nog even kritisch naar en dan kan deze maandag wel worden verzonden. De opmerking 
over de nieuwe informatie over het aantal afnemers klopt toch. Dat wisten we toch nog 
niet. 

Van: 	 - ILT 
Verzon en: vn a sep e ier 2017 10:54 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: Ver enging begunstigingstermijn 
Hoi 11111 
Hier ij de eerste opzet voor de bevestiging richting 
Paar vragen; 

1. Richten aan ATM of aan 	(Shanks Hazardous Waste BV (zie mail van 
haar)? 

2. Last aanvullen met het toezenden van overzicht van afnemers? 
3. Bezwaarmogelijkheden toevoegen of alleen presenteren als wijziging/aanvulling 

van eerdere besluit? 



Van: 
Aan: 

- ILT; 
T 
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Onderwerp: 	RE: extra persvragen AD over ATM-kwestie 
Datum: 	woensdag 6 september 2017 07:44:00 
Bijlagen: 	image001.pff 

inane002,jog 

En nog een aanvulling op vraag 1; in bijlage 3 van de zienswijze geeft ATM zelf ook 
helder en schematisch het [proces weer. Daar blijkt helder uit dat zij in overtreding zijn! 
Van: 	 - ILT 
Verzo 	. aan 4 se • tember 2017 16:50 
Aan: 	 - ILT.  

•n erwerp: . 	pe 	.v- ATM: 	e 
Zie mijn aanvullingen hieronder. 
Van: 	 - ILT 
Verzon en. aan 	sep 	r 2017 16:46 
Aan: 	 ILT. 	 - ILT; 
ILT; 	 LT 
On e ere: v .e''. pe—f ien AD of"- 	r r 	

L 0 e 
Thanx 	, zie in het rood nog mijn vragen/poging tot aanvulling C) 

eb jij juridische bezwaren als we hier mee naar buiten gaan? 
Grt 

Van: 	 - ILT 
Ve 	• en. 	n 	4 se •tember 2017 16:37 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 

T 
n • erwerp: : e a rsvragen ov r ATM-k 	e 

Hoi collega's, 
Het is mijns inziens geen probleem dat we deze antwoorden geven op de vragen van het 
AD omdat er slechts wordt gevraagd naar de feiten waarop de LOD is gebaseerd. In 
andere casus is inderdaad ook publiciteit gegeven aan een LOD (denk bijvoorbeeld aan 
de LOD die aan Almere is opgelegd voor een kwalibo overtreding). In deze casus 
verspreiden we de LOD zelf niet actief maar het is al algemeen bekend dat er een LOD 
door de ILT is opgelegd aan ATM. 
Ik heb hieronder de antwoorden bij de vragen gezet. 
Hopelijk kan je hiermee uit de voeten. 

Van: 	 - ILT 
Verzon 	 2017 15:16 
Aan: 	 ILT; 	 ILT; 
ILT; 
On e  erwerp: 	a 	n AD 
Niet dat ik weet. We hebben in januari 2015 zelfs een dwangsom van Vueling tot 
onderwerp van persbericht gemaakt.. En bij andere dwangsommen doen we het weer 
niet. 
Ik begreep vorige week van. dat ik hier reactief mee naar buiten kon. 



Buiten dat ATM misschien naar de RvS stapt, we kunnen toch ih algemeen zeggen 
waarop ons oordeel is gebaseerd: eigen onderzoek etc. 
En of we een taak hebben richting certificeerder? 
Van: 	 -ILT 
Verzonnen: maanza '* se remoer zw.7 15:10 
Aan: 	 -ILT. 	 - ILT; 	 - ILT; 

- 	; 	 - 
n erwerp: : 	pe 	gen 	over 	- cw e 

Ha allen, 
Dit zijn inhoudelijke vragen voor een zaak waar nog een bezwaarschrift loopt en 
waarvoor binnenkort, zoals al aangekondigd door ATM, een voorlopige 
voorzieningsprocedure bij de Raad van State zal plaatsvinden. Het lijkt mij niet zo 
wenselijk om nu, via de pers, op die procedure vooruit te lopen. Hebben we daar geen 
richtlijnen voor 

- ILT; 

Logo Inspectie Leefomgeving en Transport 

een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail e n 

Van: 	 - ILT 
Verzon 	 r 2017 13:24 
Aan: 	 - ILT• 

n e 	erp: 	rsvragen a 1 o er 
Ha collega's, 
AD weer op de lijn mbt ATM: zie hieronder. Svp jullie hulp (,), 
1- Zijn de conclusies van ILT uit eigen ingesteld onderzoek, ook labonderzoek, of slechts 
gebaseerd op documenten? Is het 13-Warerapport van het waterschap leidraad geweest? 

De conclusies van de ILT zijn gebaseerd op informatie die bij ATM is opgevraagd over het proces 
van grondreiniging. Er is door de ILT geen zelfstandig laboratorium onderzoek gedaan. Het B-
ware rapport van het waterschap is geen leidraad voor het onderzoek geweest. Eerder heb ik 
van 	begrepen dat we bij ATM zijn geweest en papieren hebben opgevraagd. Maar 
we hebben niet ter plekke onze neus gestoken in het proces zelf? Voor mij als leek; hoe kunnen 
we beoordelen op papier dat het deugt/niet deugt? Dat is niet zo heel moeilijk. le kijkt naar de 
norm voor het proces in de BRL, vraagt en checkt hoe het proces is ingericht, vergelijkt dat met 
elkaar en als het proces afwijkt van de norm dan overtreedt men de norm. Daarvoor hoef je dus 
niet perse je neus in de thermisch gereinigde grond of de oven te steken (die trouwens ook 
nogal heet is }. 

-2 Als een certificaat ongeldig is, waarom dat niet de Certificierende Instellingen onderzocht? 
Krijgt die misschien ook een dwangsom, want die geeft tot een kennelijk onvolledig certificaat 



De ILT zoekt naar aanleiding van deze casus ook contact met de Certificerende Instelling van 
ATM. De ILT kan echter niet vooruit lopen op de uitkomsten van dit onderzoek. 

-3 Wat is er precies onbetrouwbaar aan de miliehygiéniscte,,.kwaljteistygrklaringeno - 
yvarvapyvprdt djeconclusie_aetrokken? 

ATM is gecertificeerd en erkend voor het bewerken van verontreinigde grond door middel van 
thermische reiniging. Daarmee is ATM verplicht zich aan een aantal specifieke normdocumenten 
te houden, de zogenoemde beoordelingsrichtlijnen BRL 7500 en protocol 7510. De Raad van 
State heeft in een uitspraak vastgesteld dat afwijken van normdocumenten kan leiden tot een 
onbetrouwbaar resu►taat. In dit geval wijkt ATM volgens de ILT af van de beoordelingsrichtlijnen 
waardoor het certificaat onbetrouwbaar is. 

4 dádedbéktifil--bbkd6V6I"gènaéháhdèláiri degr6-rid;Cle gfrieMe'r''éri'de aannemer Zo já 
waar richt het onderzoek zich op. Zo nee: waarom niet 

De ILT onderzoekt alleen partijen in de keten die gecertificeerd en erkend zijn. Andere partijen 
vallen niet onder het bevoegd gezag van de ILT. De ILT onderzoekt dus niet de aannemer die de 
grond heeft toegepast. 

- 5 ATM beweert dat het materiaa► niet overal bruikbaar is en dat ook moet worden onderzocht 
of dat wel goed is gebeurd. Onderzoekt ILT dat ook? 
Het lokaal bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het toepassen van het materiaal. 
Daar ziet de ILT niet op toe. 
Van: 	 (ad.nt]  
Verzon en: maan a se em er 2017 13:05 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: ex ra vragen 	over ATM-kwestie 
Dag- 
We hebben nog een paar vragen. 
- Zijn de conclusies van ILT uit eigen ingesteld onderzoek, ook labonderzoek, of slechts gebaseerd 
op documenten? Is het B-Warerapport van het waterschap leidraad geweest? 
- Als een certificaat ongeldig is, waarom dat niet de Certificierende Instellingen onderzocht? 
Krijgt die misschien ook een dwangsom, want die geeft tot een kennelijk onvolledig certificaat. 
- Wat is er precies onbetrouwbaar aan de miliehygiénische kwaRteistverklaring en op basis 
waarvan wordt die conclusie getrokken? 
- Onderzoekt ILT ook de volgende handelaars in de grond, de afnemer en de aannemer. Zo ja, 
waar richt het onderzoek zich op. Zo nee: waarom niet. 
- ATM beweert dat het materiaal niet overal bruikbaar is en dat ook moet worden onderzocht of 
dat wel goed is gebeurd. Onderzoekt ILT dat ook? 
Met vriendelijke groet, 

cid:image002.jpg@01D1A0BA.C3D173A0 

gal  



Van: 	 - ILT 
Verzon en: woens ag augus us 2011111 
Aan: 
Onderwerp: : vraag AD Amersfoortse Courant 
Dage,  
Ja, we hebben gisteren vier lasten onder dwangsom (LOD) opgelegd. ATM kan daar nog 
bezwaar op maken. 
We gaan de dwangsommen innen als de termijn van een LOD verstreken is en niet aan 
de last (= onze eis) is voldaan binnen gestelde tijden (zie hieronder, is verschillend). 
Een bezwaar tegen de LOD heft de last niet op, zoals dat officieel heet. Dat gebeurt 
alleen als ATM bij de Raad van State een voorlopige voorziening aanvraagt. Een 
voorlopige voorziening heeft een schorsende werking tot de uitspraak. 
LOD's: 
-ATM moet stoppen met het toevoegen van rookgasreinigingsresidu (erg simplistisch 
gesteld: het 'wat eruit is gebrand er weer inbrengen' ) en stoppen met het toevoegen 
van het stof uit de stoffilters aan ,het eindproduct (de thermisch gereinigde grond, TTG). 
De ILT geeft ATM een termijn van 1 jaar om het proces aan te passen zodat niet langer 
het residu van de rookgasreiniging aan het pas gereinigde product wordt toegevoegd of 
stof wordt toegevoegd. Wanneer ATM na een jaar haar proces niet heeft aangepast, 
moet ATM voor iedere week dat nog niet is gebeurd, een bedrag betalen van € 10.000, 
met een maximum van € 50.000,-. 
-ATM moet stoppen met het leveren van TTG onder niet betrouwbaar certificaat. 
Hiervoor heeft ze een jaar de tijd. (Tijdsduur heeft te maken het aanpassen van de 
vergunning, dat neemt enige tijd in beslag). Tijdens dit jaar moet zijwel meer gegevens 
leveren over de milieuhygiënische kwaliteitsverklaring zodat afnemers zelfstandig 
kunnen bepalen of zij de grond kunnen toepassen. Is het reinigingsproces na een jaar 
niet aangepast dan moet ATM per overtreding die wordt geconstateerd € 10.000 
betalen, met een maximum van € 50.000,-. 
-ATM moet afnemers informeren over onbetrouwbaarheid van de milieuhygienische 
verklaring van reeds geleverde partijen: dit moet binnen twee weken na bekendmaking 
van de LOD (29-8-2017) gebeuren. Indien ze daar niet aan voldoet, verbeurt het bedrijf 
een bedrag van € 5.000 per week, met een maximum van €25.000. 
- ATM moet haar administratie zo inrichten dat te herleiden wat de oorzaak is indien TTG 
niet aan de eisen voldoet. Hiervoor heeft ze vier weken de tijd na bekendmaken van de 
LOD (op 29-8 -2017). Is het dan niet op orde, dan moet ze een dwangsom betalen van € 
5000 per week met een maximum van € 25.000 voor elke week dat de administratie 
niet op orde is. 
En wij heten ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Ik snap dat je Ilent tikt 
vanwege onze site maar dat staat voor IL en T (ik heb dit niet zelf verzonnen...). 
Vriendelijke groet, 
11111.1111111_. 
Van: 	 @ad.nl]  
Verzon en: woens a 	au us us 2017 13:03 
Aan: 	 - ILT; Persvoorlichting ILT 
Onderwerp: vraag 	mers oo se Courant 
Goedemiddag, 
Wij hebben vernomen dat er deze week vier lasten onder dwangsom zijn opgelegd aan ATM 
Moerdijk door Ilent in verband met de omstreden thermisch gereinigde grond aan de Westdijk in 
Spakenburg. 
- Kunt u dat bevestigen? 

- Wat is de reden daarvan en welk ultimatum is aan ATM Moerdijk opgelegd? 
Met vriendelijke groet, 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
• toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you, 1f you are not the addressee or it this message was sent to you 
by mistake, you are requested to iaforrn the sender and delete the message. The State accepts no liability for dan ge of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 	 :-111 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 	j OD ATM Definitief ndf 

Goedemorgen..., 
Komende donderdag ik in Eindhoven en vrijdag ben ik op pad. Zou maandag kunnen? 
Bijgaand alvast onze LOD ter informatie. 
Met riendeli'ke • roet 

Van: 	 - ILT 
Verzonden: alnsaa 5 se tember 2017 10:32 
Aan: 	 - ILT 
CC: 
On erwerp: 
Goedemorgen 
Bij EVOA Vergunningverlening hebben mijn collega 	 en ik het 
(bijgevoegde) bericht gelezen over de dwangsom aan ATM Moer• u voor het leveren 
van vervuilde grond. Omdat ATM voor de thermische reiniging van grond een zgn. 
voorafgoedgekeurde inrichting is (op grond van EVOA) willen we graag bij jou 
informeren naar meer details over deze zaak. 
Ik begreep van jouw collega's van HH WPS dat je regelmatig aan Graadt van Roggenweg 
in Utrecht aanwezig bent. 
Kunnen we binnenkort (bv donderdag a.s.) een afspraak hierover inplannen? 
Met vriendeli ke roet 

woensdag 6 september 2017 07:48:00 
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> Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

AANTEKENEN 
ATM B.V. 
T.a.v. de Directie 

Contactpersoon 
Meid- en Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

ILT 
Water, Producten,Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 
Graadt van Roggenweg 500 
Utrecht 
www.ilent.ni  

Ons kenmerk 
138503 

Datum 	29 augustus 2017 
Betreft 	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 is bij het bodemloket melding gemaakt 
van mogelijke overtredingen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) door uw bedrijf. 
Het gaat concreet om de volgende meldingen. 

Door Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V., inmiddels is de statutaire naam gewijzigd 
in ATM B.V., (hierna te noemen ATM) is 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. 

Op basis van nader onderzoek, een bedrijfsbezoek en door uw bedrijf 
aangeleverde informatie, heeft de ILT vastgesteld dat het thermische 
reinigingsproces van verontreinigde grond niet conform het daarvoor geldende 
normdocument SIKB Protocol 7510 wordt uitgevoerd en dat daardoor niet 
betrouwbare erkende productcertificaten aan Martens en Van Oord ter beschikking 
zijn gesteld. Hiermee heeft ATM zowel artikel 18 als artikel 16 van het Bbk 
overtreden. In het bij het voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom 
(vLOD) gevoegde inspectierapport is een uitgebreide beschrijving van de 
geconstateerde overtredingen opgenomen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt 
dat dit inspectierapport wederom is bijgevoegd maar niet is aangepast ten 
opzichte van de vLOD. Het inspectierapport moet dan ook in samenhang met dit 
besluit warden gelezen. 
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Gelet op de beginselplicht tot handhaving, het ontbreken van bijzondere 
omstandigheden die reden geven om in dit geval af te zien van handhavend 
optreden is op 8 juni 2017 een voornemen tot opleggen van een last onder 
dwangsom, met kenmerk 138503, aan ATM verzonden met daarin een termijn van 
twee weken voor het indienen van een zienswijze. 

Op 13 juni 2017 heeft u verzocht de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
met twee weken te verlengen. Dit is door Maa van de ILT toegezegd en per 
mail bevestigd. 

1LT 
Water, Producten, Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
29 augustus 2017 

Ons kenmerk 
138503 

Over het voornemen tot opleggen van een last onder dwangsom heeft op 20 juni 
2016 een van beide kanten toelichtend gesprek plaatsgevonden. Hierbij waren 
aanwezig van de kant van ATM 

Van de kant van de ILT waren daarbij aanwezig 

Zienswijze 

Op 3 juli 2017, dus tijdig, heeft u een zienswijze op het voornemen tot oplegging 
van een last onder dwangsom van 8 juni 2017 ingediend. In uw zienswijze geeft u 
samengevat, per last, het volgende aan: 

Last tot aanpassing van administratief proces: 

Primair bent u met betrekking tot deze last van mening dat het 
administratieve proces van ATM volledig in overeenstemming is met de 
essentiële eisen uit het SIKB protocol 7510. Daarmee is van een overtreding 
geen sprake. Bij aanlevering wordt van aangevoerde vrachten/partijen de 
kwaliteit vastgesteld en op basis van deze kwaliteit worden de partijen 
ingedeeld in een verwerkingscategorie. Verwerkingscategorieën zijn 
gekoppeld aan criteria welke garanderen dat individuele partijen zullen leiden 
tot een zelfde kwaliteit rest-/eindproduct. Partijen worden dus tot een zelfde 
verwerkingscategorie geclusterd. ATM administreert per partij tot welk eind-
en restproduct (verwerkingscluster) deze zal leiden. Met deze werkwijze kan 
worden vastgesteld uit welke partijen (per afvalstroom nummer) de 
geclusterde partij is opgebouwd. Daarmee wordt voldaan aan de voornoemde 
essentiële eis. 

De voornoemde clusters worden middels een continue verwerkingsproces 
verwerkt. U geeft daarbij aan dat clustering ook is toegestaan op grond van 
de vigerende milieuvergunning van 25 mei 2009 (voorschrift 2.3.1 en 3.3.4). 
Het zelfde geldt voor de verwerking middels een continue proces (voorschrift 
2.3.1). 

Voorts wordt verwezen naar paragraaf 6.6 van protocol 7510 waarin is 
bepaald dat bij een opslag cluster administratief moet worden vastgelegd uit 
welke partijen een clusterpartij is samengesteld. Als eenmaal administratief is 
vastgelegd uit welke partijen een cluster bestaat dan kan volgens ATM, 
blijkens de voomoemde paragraaf 6.6, worden voldaan aan de 
randvoorwaarde dat een partij moet kunnen worden gevolgd indien de 
clusterpartij fysiek is geïdentificeerd. 

Daarbij is door ATM onderkend dat het bij clustering niet mogelijk is om na 
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bewerking de oorspronkelijke partijen te administreren of te keuren. De 
uitkeuring na bewerking omvat daarom alle partijspecifieke parameters van 
de geclusterde partijen. 

Hieruit vloeit voort dat de administratie in zoverre partijgewijs is opgezet dat 
ATM op het moment van verwerking en uitkeuring weet uit welke 
(oorspronkelijke) partijen de geclusterde partij bestaat. Er is geen 
verplichting om een zodanig administratie te voeren dat op het moment van 
verwerking en uitkeuring duidelijk is welke (oorspronkelijke) partij wordt 
uitgekeurd/verwerkt. Dat is ook niet mogelijk. 

Beantwoording zienswijze: 

Voor het beantwoorden van uw zienswijze met betrekking tot de last tot 
aanpassing van het administratief proces is het noodzakelijk de bedoeling van 
de essentiële eis uit paragraaf 6.1 waarop deze last is gebaseerd nader toe te 
lichten. 

De algemene randvoorwaarde dat een zodanige administratie wordt gevoerd 
dat de in- en uitgaande stromen van de bewerkingsinstallatie volledig en 
partijgewijs moeten kunnen worden gevolgd vloeit voort uit de eisen die in de 
BRL7500 worden gesteld aan het kwaliteitssysteem. Paragraaf 3.13 van de 
BRL7500 geeft in dit kader concrete aanwijzingen binnen welke context de 
essentiële eis uit paragraaf 6.1 van het protocol bezien moet worden. In 
paragraaf 3.13 is het volgende opgenomen: 
"Het bewerkingsbedrijf voert een risico-analyse uit rond de verschillende 
stappen die tijdens het proces worden doorlopen, t. w.: 
❑ vooracceptatie-fase; 
❑ eindacceptatie-fase; 
❑ opslag; 
❑ bewerking; 
❑ uitkeuring, 
alsmede de daarbil gehanteerde beheersmaatregelen en interne controle- 
Mechanismen-  (onderstreept ILT1. 

In de toelichting wordt vervolgens aangegeven dat als het resultaat van de 
procesmatige bewerking tot een ander resultaat leidt dat vooraf is verwacht, 
bijvoorbeeld als uit de uitkeuring van de bewerkte grond blijkt dat niet aan de 
eisen voor hergebruik kan worden voldaan, er een oorzaak-analyse 
uitgevoerd en vastgelegd moet worden. De risico's die tenminste in deze 
analyse betrokken dienen te worden hebben betrekking op alle stappen van 
het proces, vanaf de informatie bij de geleverde, te reinigen grond in de 
vooracceptatie tot en met de analyse en interpretatie van het eindproduct en 
de bestemming van eind- en restproducten. 

Om bij afwijkingen een adequate oorzaak-analyse uit te kunnen voeren is het 
dus noodzakelijk dat het proces en de administratie zodanig zijn ingericht dat 
een directe relatie gelegd moet kunnen worden tussen het uitgekeurde en 
geleverde eindproduct van reiniging en de inkomende, geaccepteerde te 
reinigen partijen grond die daar (deels) in zijn verwerkt. 

Zoals u in uw zienswijze terecht aangeeft staat Protocol 7510 toe dat 
afzonderlijk te reinigen partijen verontreinigde grond worden samengevoegd 

ILT 
Water, Producten, Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
29 augustus 2017 

Ons kenmerk 
138503 
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tot opslagclusters. Deze clusters warden samengesteld aan de hand van het 
te verwachten gehalte aan zware metalen in het eindproduct na reiniging. 
Paragraaf 6.6 geeft tevens aan dat mogelijk is om voorafgaand aan de 
bewerking, vanuit de opslagclusters, productie- of bewerkingsclusters te 
vormen. Deze ciustervorming vindt plaats op basis van verwerkbaarheid in de 
thermische reiniger, waarbij met name de calorische waarde van de grond 
een rol speelt. 

Het spreekt voor zich dat met het toestaan van het vormen van opslag- en 
bewerkingsclusters het niet meer mogelijk is de oorspronkelijke te reinigen 
partijen grond hierin apart te identificeren. De essentiële eis bepaalt echter 
niet dat na clustering te reinigen partijen grond apart te identificeren zijn. 
Dit neemt niet weg dat na clustering het nog steeds mogelijk is om te weten 
uit welke oorspronkelijk te reinigen partijen deze opslag- en 
bewerkingsclusters zijn samengesteld. Ondanks dat dan de te reinigen 
partijen verontreinigde grond na clustering niet meer apart te identificeren 
zijn moet het mogelijk zijn om na reiniging en uitkeuring te bepalen welke 
oorspronkelijke partijen te reinigen grond onderdeel uit maken van het 
gereinigde eindproduct en daarop een invloed hebben kunnen uitoefenen. 
Door te administreren welke partijen zijn opgegaan in een opslag- en/of 
bewerkingscluster zijn de partijen nog steeds te volgen. 

Op deze wijze kan, indien nodig, een relatie gelegd worden tussen de 
kwaliteit van de geaccepteerde, te reinigen partijen grond en de kwaliteit van 
het gereinigde eindproduct. 

Door de administratie op deze wijze in te richten moet ATM in staat zijn om 
aan de essentiële eis uit paragraaf 6.1 van Protocol 7510 te voldoen. 

Hierbij kan volledigheidshalve nog het volgende worden opgemerkt. In het 
inspectieonderzoek is aandacht besteed aan de traceerbaarheid van 
oorspronkelijk te reinigen partijen in het proces van clustering en verwerking. 
In het inspectierapport is daarover het volgende opgenomen: 

"In de mail van 4 mei 2017 van 	heeft hij dit aan de hand van 
de acceptatie van concrete partijen en verwerking daarvan 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). 

Uw zienswijze geeft geen concrete aanwijzingen waaruit opgemaakt kan 
warden dat u inmiddels wel administratief in staat bent om een directe relatie 
te leggen tussen het uitgekeurde, gereinigde eindproduct en de Individuele te 

1LT 
Water, Producten, Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
29 augustus 2017 

Ons kenmerk 
138503 
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reinigen partijen grond die onderdeel uitmaken van het eindproduct. 

Uw zienswijze treft hiermee geen doel. 

Subsidiair voert u bij deze last aan dat de last in strijd is met het 
rechtszekerheidsbeginsel. U wijst daartoe op de vaste jurisprudentie van de 
Afdeling bestuursrechtspraak waaruit blijkt dat degene tot wie de last is 
gericht niet in het duister hoeft te tasten omtrent hetgeen gedaan of 
nagelaten moet worden teneinde toepassing van de aangekondigde 
dwangmaatregelen te voorkomen. U geeft aan dat het allerminst duidelijk is 
wat ATM moet doen om aan de last te voldoen. Daarbij geeft u aan dat het 
ook niet mogelijk is om de in- en uitgaande stromen anders te administreren 
dan op dit moment wordt gedaan. De oorspronkelijke partij kan niet meer 
worden gevolgd wanneer deze worden toegevoegd aan een grotere 
clusterpartij. Zeker niet nu er sprake is van een constante stroom grond aan 
de uitstroomzijde van de reinigingsinstallatie. Een eis om na de opslagfase te 
administreren waar een (oorspronkelijke) afzonderlijke partij zich bevindt, 
zou er de facto toe leiden dat verwerking middels clustering onmogelijk 
wordt. 

ILT 
Water, Producten, Stoffen 
Handhaving Water en Bodem 

Datum 
29 augustus 2017 

Ons kenmerk 
138503 

De essentiële eisen bevatten dan ook geen enkel nader voorschrift met 
betrekking tot de administratie van geclusterde partijen na de opslagfase. Het 
is ATM om die reden niet duidelijk welke nadere administratieve actie u van 
haar verwacht. 

Beantwoording zienswijze 

Het uitgangspunt voor het opstellen van een last is dat het bestuursorgaan 
niet tot in detail hoeft te beschrijven welke maatregelen moeten worden 
getroffen om het verbeuren van de dwangsom te voorkomen. Over het 
algemeen is het aan de overtreder om te bepalen welke maatregelen hij dient 
te treffen en hoeft het bestuursorgaan deze niet expliciet voor te schrijven. 
Tegenover deze vrijheid voor de overtreder om de maatregelen te kiezen 
waarmee tot een legale situatie kan worden gekomen, staat dat de 
omschrijving van de herstelmaatregelen voor de overtreder vanuit het 
oogpunt van rechtszekerheid voldoende duidelijk moeten zijn. 

Het in de last verwijzen naar de wettelijke bepaling als zodanig is niet in strijd 
met het rechtszekerheidsbeginsel indien de wettelijke bepaling op zichzelf 
voldoende duidelijk is. Uit uw zienswijze leid ik af dat u de wettelijke eis 
waarop de last is gebaseerd onjuist heeft geïnterpreteerd en uitgelegd. In uw 
zienswijze bent u er namelijk van uit gegaan dat de oorspronkelijk te reinigen 
partijen grond in het eindproduct apart te identificeren zouden moeten zijn. 
Uiteraard is dit, zoals hiervoor is onderkend , onmogelijk. Wel dient -
ondanks dat de te reinigen partijen niet meer apart te identificeren zijn - in 
het verdere proces van clustering, reiniging en uitkeuring nog steeds een 
directe relatie gelegd te kunnen worden tussen het gereinigde eindproduct en 
de te reinigen partijen verontreinigde grond die daarin zijn verwerkt. 

Met het plaatsen van deze wettelijk eis binnen de context van het 
kwaliteitssysteem zoals dat in de BRL 7500 is opgenomen ga ik er van uit dat 
de bedoeling en inhoud van de last helder en uitvoerbaar is. 
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Uw zienswijze treft ook op dit onderdeel geen doel. 

Last tot stoppen met toevoegen rookgasreinigingsresidu aan het eindproduct: 

ATM is primair van mening dat geen sprake is van een overtreding van artikel 
18 Bbk j°  paragraaf 6.8.1 van het SIKB Protocol 7510. Het gebruikte 
proceswater valt niet onder de reikwijdte van de gebodsbepaling. Daarnaast 
valt het procédé onder een uitzondering op het gebod. 
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De verplichting tot gescheiden opvang van eind- en restproducten geldt 
uitsluitend voor de in paragraaf 6.8.1 genoemde eind- en restproducten. ATM 
koelt / bevochtigt het eindproduct van de thermische reiniging met de 
waterfractie afkomstig van de gasreiniging. Ter illustratie is in bijlage 3,van de 
zienswijze een beschrijving van het reinigingsproces gevoegd. Deze 
waterfractie is noch een rookgasreinigingsresidu, noch één van de andere 
eind- en restproducten die op grond van paragraaf 6.8.1 gescheiden moet 
worden opgevangen. 

De waterfractie van de rookgasreiniging kan op grond van het Landelijk 
Afvalbeheerplan (LAP) niet als rookgasreinigingsresidu worden beschouwd. 
Ter ondersteuning van deze stelling wordt verwezen naar sectorplan 26 van 
het LAP2 dat betrekking heeft op rookgasreinigingsresidu van onder meer 
AVIls en installaties voor het verbranden van slib of biomassa. In paragraaf I 
van dit sectorplan is het volgende opgenomen over de aard van 
rookgasreinigingsresidu: (onderstreping aangebracht door ATM): 

"Rookgasreinigingsresidu is een van de reststoffen die resteert Lts 
verbranding van afvalstoffen in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI), 
slibverbrandingsinstallatie (SV!), installaties voor de verbranding van 
biomassa of andere (industriële) vormen van thermische vernietiging van 
afvalstoffen waarbij de rookgassen worden aereintgd. " 

"Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat afvalstoffen die  
overeenkomsten vertonen met de afvalstoffen in dit sectorplan, maar niet 
vallen onder dit sectorplan." 

"Voor deze afvalstoffen  Zie...,. 

Waterig vloeibaar afval 
van gasreiniging  

Sectorplan 75: Metaalhoudend afvalwater met 
organische verontreinigingen: 
Sectorplan 76: Overige zuren, basen en 
metaalhoudend afvalwater; 
Sectorplan 77: Waterig afval met specifieke 
verontreinigingen  

Uit deze passage uit het LAP kan worden afgeleid dat de waterfractie 
waarmee het eindproduct wordt gekoeld geen rookgasresidu is, en dus ook 
niet afzonderlijk hoeft te worden opgevangen. De verplichting om eind- en 
restproducten afzonderlijk op te vangen geldt immers alléén voor de in 
paragraaf 6.8.1 genoemde soorten eind- en restproducten. 

Beantwoording zienswijze 

In uw zienswijze heeft u, verwijzend naar het schematische overzicht van 
bijlage 3, aangegeven hoe het reinigingsproces bij ATM is ingericht. Dit 
schema geeft ook helder de verschillende fasen van het proces van reiniging 
van de rookgassen weer. Uit dit schema blijkt duidelijk dat na reiniging in de 
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reinigingstrommel sprake is van thermisch gereinigde grond (TGG). 

Het schema geeft ook helder weer dat het waswater uit de verschillende 
processtappen, zonder verdere bewerking .in de ploegschaarmixer wordt 
toegevoegd aan het gereinigde eindproduct. Hiermee is helder dat de 
afvalstoffen die zich na de thermische reiniging van de verontreinigde grond 
in het waswater bevinden (direct en onbewerkt) worden toegevoegd aan het 
eindproduct van thermische reiniging. Over dit feit bestaat geen verschil van 
mening. 

Wat u bestrijdt is dat de afvalstoffen die zich na de reiniging van het rookgas 
bevinden in het rookgaswaswater, te beschouwen zijn als restproduct 
(rookgasreinigingsresidu) zoals bedoeld in paragraaf 6.8.1 van SIKB Protocol 
7510 waardoor er geen verplichting bestaat het waswater apart te houden 
van het gereinigde product. 

Hierover moet het volgende worden opgemerkt. In paragraaf 6.8.1 Is primair 
aangegeven dat de procesmatige reiniging van grond, baggerspecie en 
andere -tot grond reinigbare- korrelvormige materialen leidt, afhankelijk van 
de toegepaste reinigingstechniek, tot een limitatieve lijst met eind- en 
restproducten. Deze soorten eind- en restproducten moeten gescheiden 
worden opgevangen. Een van de restproducten is genoemd onder het 4e 
bolletje: het rookgasreinigingsresidu en (indien van toepassing) fijn stof uit 
stofvangers (bij thermische reiniging). Niet wordt bestreden dat het 
rookgasreinigingsresidu gescheiden moet worden opgevangen van het 
eindproduct. 

Bij het ontbreken van een nadere definitie van de term 
"rookgasreinigingsresidu" in Protocol 7510, baseert u zich voor wat betreft de 
uitleg van het begrip op wat het sectorplan 26 van Landelijk Afvalbeheerplan 
zegt over de aard van het rookgasreinigingsresidu. U verwijst daartoe haar 
een passage uit het sectorplan 26 die gaat over de afbakening van het 
sectorplan 26. 
Uit uw citaat moet worden afgeleid dat u ook van mening bent dat het 
waswater van de rookgasreiniging in ieder geval een reststof is die resteert 
na de thermische vernietiging van afvalstoffen waarbij de rookgassen worden 
gereinigd. Immers u onderkent in ieder geval dat er sprake is van waterig 
vloeibaar afval van gasreiniging dat overeenkomsten vertoont met 
rookgasreinigingsresidu en dat onder een ander sectorplan van het LAP moet 
worden verwerkt. 

Wanneer de sectorplannen waaraan u eveneens refereert (75, 76 en 77) 
nader worden bezien dan valt in ieder geval op dat in alle sectorplannen 
wordt aangegeven dat mengen van deze reststoffen met thermisch gereinigde 
grond niet is toegestaan. Meer specifiek wordt in sectorplan 77 nog vermeid 
dat mengen van partijen waterig afval met specifieke verontreinigingen 
uitsluitend is toegestaan wanneer het mengsel vervolgens wordt verbrand of 
wanneer anderszins zeker is dat de aanwezige verontreinigingen worden 
vernietigd. Daarvan is in ieder geval geen sprake. 

Uit uw citaat kan derhalve niet worden afgeleid dat de term 
"rookgasreinigingsresidu" zo beperkt moet worden uitgelegd dat het op grond 
van het Protocol 7510 is toegestaan het restproduct zijnde het verontreinigde 
waswater van de rookgasreiniging met het thermische gereinigde eindproduct 
te mengen. 

Hierbij dient overigens ook nog te worden opgemerkt dat bij nadere 
bestudering van het dossier ook is gebleken dat het stof uit de stoffilter van 
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de naverbrander en het electrostatisch fitter (restproducten) wordt 
toegevoegd aan het gereinigde eindproduct. 

Uw zienswijze op dit onderdeel treft daarmee geen doel. 

Subsidiair wordt in uw zienswijze aangegeven dat voor zover de waterfractie 
zou gelden als rookgasreinigingsresidu ATM de waterfractie op grond van een 
uitzonderingsbepaling in paragraaf 6.8.2 van het protocol 7510 wel mag 
samenvoegen met het eindproduct. Paragraaf 6.8.2 bepaalt namelijk het 
volgende: "In geval verschillende soorten restproducten eenzelfde 
eindbestemming hebben kan - reeds binnen de Inrichting/bewerkingslocatie -
samenvoeging en gezamenlijke opslag plaatsvinden, mits daarvoor 
toestemming door het bevoegd gezag in het kader van de Wm is verleend". 
In dit kader wordt aangegeven dat ATM beschikt over een door de provincie 
Noord-Brabant afgegeven milieuvergunning waarin is toegestaan het 
waswater te benutten voor het koelen van de gereinigde grond. 

Beantwoording zienswijze: 

Paragraaf 6.8.2 betreffende producten en residuen van reiniging geeft enkele 
aanwijzingen voor samenvoeging. Voor gereinigde partijen grond 
(eindproducten van reiniging) is aangegeven dat deze ten behoeve van 
uitkeuring en toepassing mogen worden samengesteld tot geclusterde 
productpartijen. 
Verderop in deze paragraaf is aangegeven dat restproducten  (onderstreept 
door ILT) mogen worden samengevoegd en gezamenlijk opgeslagen mogen 
worden mits daarvoor toestemming door het bevoegd gezag in het kader van 
de Wm Is verleend. Deze passage richt zich nadrukkelijk (alleen) tot de 
mogelijkheid van het samenvoegen van restproducten. 

In tegenstelling tot hetgeen u in uw zienswijze naar voren brengt, biedt 
paragraaf 6.8.2, aangezien het waswater moet worden gezien als 
rookgasreinigingsresidu en daarmee als reststof, dan ook geen mogelijkheid 
tot het samenvoegen met het eindproduct van de reiniging. Paragraaf 6.8.2 is 
legitimeert daarmee niet het toevoegen van het waswater van de 
rookgasreiniging aan de thermisch gereinigde grond. 

Uw zienswijze treft op dit onderdeel geen doel. 

Daarnaast geeft u aan dat de in het inspectierapport aangehaalde paragraaf 
6.2 van protocol 7510 over de hierarchie tussen de milieuvergunning en het 
protocol niet van toepassing is nu dit geen essentiële eis betreft. Daarnaast 
stelt u dat paragraaf 6.8.2 een op zich zelf staande mogelijkheid biedt om af 
te wijken van het protocol. 

Beantwoording zienswijze: 

Terecht wordt door ATM aangehaald dat artikel 6.2 betreffende de hiërarchie 
tussen voorschriften uit de vigerende milieuvergunningen en de regels van 
Protocol 7510 niet is aangewezen als essentiële eis. 

Paragraaf 6.2 stelt echter het volgende; 
"Indien krachtens een vigerende milleuvergunnIng of beschikking strengere 
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voorschriften aan de bedrijfsvoering van het desbetreffende bedrijf worden 
gesteld, dan treden deze in plaats van het voorliggende protocol" 
(onderstreept door ILT). 

Paragraaf 6.2 is daarmee van directe invloed op de reikwijdte van de 
essentiele eis waarop de last onder dwangsom is gebaseerd. Immers wanneer 
er strengere eisen warden gesteld zal de essentiele els moeten terugtreden 
en kan niet langer handhavend worden opgetreden op basis van de essentiële 
eis. 
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In het onderhavige geval is geen sprake van een strenger voorschrift in de 
milieuvergunning. De vergunning is er namelijk op gericht om, in afwijking 
van het protocol, te komen tot een soepeler regime door het mogelijk te 
maken het waswater van de rookgasreiniging (het restproduct) toe te voegen 
aan de thermisch gereinigde grond (het eindproduct). Daaruit moet de 
conclusie worden getrokken dat de essentiele eis over het gescheiden houden 
van rest- en eindproducten nog onverkort geldt en dat de ILT dient toe te zien 
op de naleving daarvan. 

Hierbij moet ook nog worden opgemerkt dat in paragraaf 1.3 van de BRL 
7500 ook met de situatie rekening wordt gehouden dat er sprake kan zijn van 
strijdigheid tussen vergunning(voorschriften) en de BRL/protocol. 
Paragraaf 1.3 stelt hierover het volgende: "Indien onderdelen van deze BRL 
strijdig zijn met hetgeen in wetgeving en/of vigerende vergunningen van het 
bevoegd gezag Is voorgeschreven, dan Is de wetgeving en zijn daarna de 
vergunningsvoorwaarden en/of -voorschriften uit de vergunning bepalend 
voor zover het strengere eisen betreft. De bewerker dient dit zelf afdoende  
vast te stellen en hiermee rekening te houden  (onderstreept door ILT)". 
BRL 7500 geeft hiermee expliciet aan dat het uw verantwoordelijkheid als 
certificaathouder zelf is om rekening te houden met eventuele 
tegenstrijdigheid tussen voorschriften uit de Wm-vergunning en het Protocol. 
Nu er geen sprake is van strengere eisen in de Wm-vergunning mag niet 
worden afgeweken van het protocol. 

Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat de last niet is gericht op 
overtreding van paragraaf 6.2 maar op de overtreding van de essentiele eisen 
van paragraaf 6.8.1. Bovendien is eerder al vastgesteld dat paragraaf 6.8.2 
niet van toepassing is en in tegenstelling tot hetgeen u in uw zienswijze naar 
voren heeft gebracht, geen mogelijkheid biedt om de essentiële eis uit 
paragraaf 6.8.1 om eind,- en restproducten apart op te vangen en op te slaan 
via de Wm vergunning te versoepelen. 

Uw zienswijze op dit onderdeel treft hiermee geen doel. 

Voorts wijst u er op dat er geen negatief milieueffect optreedt als gevolg van 
de koeling van het eindproduct met het waswater van de rookgasreiniging. 
Deze stelling wordt ondersteunt door het feit dat er sprake is van een "milieu-
neutrale" wijzigingsvergunning. Voorts zijn bij de zienswijze meetresultaten 
gevoegd waaruit blijkt dat er geringe wijzigingen zijn opgetreden in de 
sulfaat- en pH-waarden. 
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Beantwoording zienswijze: 

Primair dient hierover te worden gesteld dat een al dan niet optredend 
negatief milieueffect geen rol speelt in de beoordeling of er sprake is van een 
overtreding. Om die reden slaagt deze zienswijze niet. 

Ten overvloede kan hieraan nog het volgende worden toegevoegd. De ILT 
heeft in haar voornemen last onder dwangsom aan de hand van twee stoffen 
geïllustreerd dat met de geconstateerde overtredingen van de paragrafen 6.1 
en 6.8.1 van Protocol 7510 (het toevoegen van het rookgaswaswater met alle 
zich daarin bevindende verontreinigingen) de aard, hoedanigheid of 
samenstelling van het gereinigde eindproduct wordt beïnvloed. Daarmee is 
niet bedoeld een oordeel te geven over de vraag of en in hoeverre deze 
beïnvloeding leidt tot negatieve milieueffecten als gevolg van de toepassing 
van het geleverde eindproduct . 

Uw zienswijze treft hiermee op dit onderdeel geen doel 

Als laatste geeft u bij deze last aan dat ten onrechte geen 
begunstigingstermijn is opgenomen. U wijst er op dat de last zich niet alleen 
richt op het voorkomen van herhaling van de overtreding, maar ook op de 
beëindiging daarvan. ATM hanteert tot op dit moment een productieproces 
waarbij de koeling van het materiaal als integraal onderdeel van het 
productieproces plaats vindt. Het voorgenomen besluit is naar uw mening van 
in zoverre onvoldoende gemotiveerd. 

Voorts wijst u er op dat het achterwege laten van een begunstigingstermijn 
verstrekkende (financiële) gevolgen heeft voor het bedrijf aangezien de 
koeling van de thermische gereinigde grond met behulp van het waswater uit 
de rookgasreiniging een integraal onderdeel is van de huidige 
procesinstallatie en de vergunde werkwijze van ATM. Een aanpassing van dit 
proces (incl. het wijzigen van de vigerende omgevingsvergunning) duurt 
minimaal een jaar. Gedurende die periode zou de reinigingsinstallatie en 
daarmee ook andere onderdelen van het bedrijf stil komen te liggen. Hetgeen 
resulteert in een geschat omzet verlies van 78 miljoen per jaar en een effect 
op het netto resultaat van ca. minus 49 miljoen per jaar. Daardoor ontstaat 
een direct bedreiging voor zowel de continuïteit van ATM als bedrijf en Renewi 
als concern als voor de verwerkingscapaciteit van (gevaarlijke) afvalstoffen in 
Nederland. Daar tegen over staat naar uw mening geen reëel belang bij het 
verbod op het gebruik van waswater. 

Om deze redenen acht u het achterwege laten van een begunstigingstermijn 
in strijd met artikel 3:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht. De 
gevolgen zijn onevenredig in verhouding tot de te dienen belangen. 

Beantwoording zienswijze: 

In het algemeen kan worden gesteld dat het opnemen van een 
begunstigingstermijn niet in alle gevallen behoeft te geschieden. Als een last 
onder dwangsom wordt opgelegd om een herhaling van een overtreding te 
voorkomen hoeft in beginsel geen begunstigingstermijn te worden 
opgenomen. Dat hoeft in ieder geval niet wanneer voor het plegen van een 
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nieuwe overtreding een actief handelen van de overtreder is vereist. Maar dat 
geldt ook wanneer een enkel nalaten voldoende is om herhaling te 
voorkomen. 

De vastgestelde overtreding kan feitelijk worden voorkomen door "nalaten" 
waardoor op zichzelf genomen niet direct een begunstigingstermijn 
noodzakelijk is. 

Bij de afweging of het opnemen van een begunstigingstermijn noodzakelijk is, 
is in lijn met het vorenstaande, bij het uitbrengen van het voornemen tot het 
opleggen van de last onder dwangsom nog het volgende overwogen. De bij of 
krachtens hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit gestelde regels hebben 
tot doel de kwaliteit van de in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen 
werkzaamheden alsmede de integriteit van degenen die deze werkzaamheden 
uitvoeren te borgen. Daartoe zijn regels gesteld die nodig zijn in verband met 
de bescherming van het milieu. De basis van dit zogenoemde kwalibo stelsel 
is dat bedrijven die een aangewezen werkzaamheid willen verrichten alleen 
tot de markt worden toegelaten wanneer zij daartoe erkend zijn door de 
Minister van IenM. Bedrijven die zijn toegelaten dienen vervolgens te werken 
conform de voor de aangewezen werkzaamheid geldende normdocumenten. 
Voorts mogen bedrijven geen resultaten van aangewezen werkzaamheden op 
de markt brengen waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen 
vermoeden dat dit resultaat geen betrouwbaar beeld verschaft van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de bodem, grond, 
baggerspecie of bouwstof. De ILT ziet er op toe dat bedrijven die aangewezen 
werkzaamheden verrichten maar niet tot de markt zijn toegelaten niet langer 
actief kunnen zijn op de markt, bedrijven die wel zijn toegelaten tot de markt 
conform de normdocumenten werken en als laatste dat resultaten van 
aangewezen werkzaamheden die niet betrouwbaar zijn van de markt worden 
verwijderd. 

Bij de afweging of een begunstigingstermijn kan worden gesteld is het 
vorenstaande van essentieel belang. Het stellen van een begunstigingstermijn 
in het onderhavige geval leidt er namelijk toe dat gedurende de 
begunstigingstermijn nog resultaten van aangewezen werkzaamheden op de 
markt worden gebracht die geen betrouwbaar beeld verschaffen van de 
eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de grond. 

Het voornoemde belang moet dan ook, op grond van artikel 3:4, tweede lid 
Awb, worden afgewogen tegen het belang van ATM. 

In uw zienswijze geeft u aan dat het (ook vergunningtechnisch) aanpassen 
van het reinigingsproces ingrijpend is, tijd vergt en grote financiële 
consequenties heeft voor uw bedrijf. De ILT heeft daar oog voor, maar moet 
dit afwegen tegen de milieuhygiënische belangen die mogelijk worden 
geschaad met het op de markt brengen van verontreinigde grond die niet 
conform de verleende erkenning op grond van BRL 7500 en Protocol 751.0 
thermisch is gereinigd. 

Uit recent nader onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Nijmegen naar de 
eigenschappen van de in Bunschoten toegepaste thermisch gereinigde grond 
(hierna: TGG) komen sterke aanwijzingen dat als gevolg van de daarin 
aanwezige hoge sulfaatgehalten en pH waarden er sterkere uitloging van 
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zware metalen plaatsvindt dan op grond van de emissietoetswaarden van het 
Bbk mag worden verwacht. 
De enige afnemer van de TGG van ATM is Martens en Van Oord. 
Uit informatie verkregen van Martens en Van Oord blijkt dat sinds september 
2016 geen TGG meer is geleverd door Martens en Van Oord. 
Bovendien heeft de ILT geconstateerd dat ATM vanaf januari 2017 de in de 
partijen TGG geconstateerde sulfaatgehalten en pH-waarden, samen met een 
uitgebreide veiligheidsinstructie voor de toepasser meelevert aan Martens en 
Van Oord. Op grond hiervan kunnen afnemers en lokale bevoegde gezagen 
vanaf januari 2017 een afweging maken of toepassing in enigerlei vorm 
milieuhygiënisch verantwoord is. 

Uitgaande van de noodzakelijke wijzigingen in het reinigingsproces en de 
vergunningprocedure die daarvoor noodzakelijk is en wetende dat met de 
thans meegeleverde extra gegevens over de sulfaatgehalten en pH-waarden 
afnemers en lokale bevoegde gezagen beter in staat zijn om een afweging te 
maken of het TGG kan worden toegepast acht ik, conform uw zienswijze en 
mede in het licht van het bepaalde in artikel 3:4, tweede lid van de Awb, een 
begunstigingstermijn van een jaar voor het aanpassen van het 
productieproces redelijk. 

Last tot stoppen onder levering van certificaat 

- 	De zienswijze houdt primair in dat er geen sprake is van een overtreding van 
artikel 18 

Beantwoording zienswijze: 

Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van een overtreding van 
artikel 18 wordt gemakshalve verwezen naar de eerdere overwegingen ten 
aanzien van de zienswijzen op de eerste twee lasten. Daar is reeds gemoti-
veerd waarom er sprake is van een overtreding van artikel 18. 

Subsidiair wordt aangegeven dat een overtreding van artikel 18 niet per defi-
nitie leidt tot de conclusie dat de productcertificaten een onbetrouwbaar beeld 
verschaffen van het eindproduct. In dit kader wordt verwezen naar de rech-
terlijke overweging 9.3 uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van 7 augustus 2013. ATM heeft de BRL 9335 en het onderliggende protocol 
9335-2 nauwgezet gevolgd hetgeen door de ILT niet wordt betwist. De keu-
ring kan dus geen aanleiding geven om te twijfelen aan de betrouwbaarheid 
van de certificaten. Bovendien geldt dat: 

o De huidige wijze van administreren er niet toe leidt dat het productcertifi-
caat onbetrouwbaar moet worden geacht; 

o De standaard uitkeuring van ATM alle relevante parameters omvat die op 
grond van de BRL moeten worden bepaald en op grond van het Bbk zijn 
genormeerd. Dat betekent dat de ontvanger van het certificaat weet of het 
eindproduct voldoet aan het Bbk; 

o Ook het procédé waarbij waswater wordt gebruikt, om de gereinigde grond 
te koeien/te bevochtigen, er niet toe kan leiden dat het productcertificaat 
onbetrouwbaar moet worden geacht. Zoals gezegd heeft dit procédé geen 
nadelige gevolgen voor de kwaliteit/toepasbaarheid van de grond. 

Daarmee is er geen sprake van een overtreding van artikel 16 en ontbreekt 
de grondslag voor de last. 
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Beantwoording van de zienswijze: 

De aangehaalde uitspraak van de Afdeling is in het algemeen toepasbaar op 
de betrouwbaarheid van de resultaten van aangewezen werkzaamheden. Met 
artikel 16 wordt immers beoogd, zoals ook de Afdeling aangeeft, dat de mate 
van betrouwbaarheid van het resultaat voortvloeit uit de wijze waarop de 
aangewezen werkzaamheid is uitgevoerd. Dat sluit ook aan bij de toelichting 
op het Besluit Uitvoeringskwaliteit bodembeheer waar ook door de Afdeling 
naar wordt verwezen. In de toelichting op artikel 9 (thans artikel 16 Bbk) is 
het volgende opgenomen: "Bij betrouwbaar gaat het erom dat men zich op de 
resultaten kan verlaten. Er moet sprake zijn van een objectief gerechtvaar-
digd vertrouwen in de resultaten. De mate van betrouwbaarheid vloeit ener-
zijds voort uit de wijze waarop een werkzaamheid is uitgevoerd en anderzijds 
uit de wijze waarop de resultaten worden gebruikt. Indien bij de uitvoering 
van de werkzaamheid de nodige zorgvuldigheid is betracht, bijvoorbeeld door 
te handelen conform vastgestelde protocollen, dan zullen de resultaten 
een betrouwbaar beeld verschaffen." 

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 bedrijf aan 
dat het gereinigd product voldoet aan de geldende samenstellingselsen (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 bewijs-
middel voor de uitkeuring en afzet van het gereinigde product. 

De milieuhygiënische verklaring op grond van de BRL 9335 is daarmee on- , 
losmakelijk verbonden met de thermisch gereinigde grond op basis van de 
BRL 7500 en protocol 7510. Het feit dat er is afgeweken van het procotol 
7510 is daarmee ook voldoende om te stellen dat er sprake is van een onbe-
trouwbaar certificaat. Immers er zijn, naast de gebreken in de administratie, 
kort samengevat, reststoffen aan het eindproduct toegevoegd en na het 
mengen van rest- en eindproduct is de milieuhygienische verklaring opge-
steld. Nu vaststaat dat in strijd is gehandeld met essentiele eisen uit het pro-
tocol 7510 en de milieuhygienische verklaring uitsluitend tot doel heeft een 
betrouwbaar beeld te verschaffen van de eigenschappen, aard, hoedanigheid 
en samenstelling van de thermisch gereinigde grond geeft het erkende pro-
ductcertificaat geen betrouwbaar beeld als bedoeld in artikel 16 van het Bbk. 
Hierbij dient nog het volgende te worden opgemerkt. Zoals hiervoor is aange-
geven geeft de ILT voor het aanpassen van het productieproces een begun-
stigingstermijn. 
Het is, gelet op de samenhang tussen deze lasten, dan ook vanzelfsprekend 
dat voor deze last dezelfde begunstigingstermijn opgenomen wordt als voor 
de last tot aanpassen van het productieproces. Dezelfde begunstigingstermijn 
van 1 jaar is dan ook opgenomen in de last. 

Last tot informeren over onbetrouwbaarheid van geleverde partijen 

ATM geeft bij deze last aan dat de last dient te strekken tot het wegnemen of 
beperken van de gevolgen van de overtreding en verwijst daarbij naar artikel 
5:2, onder b van de Algemene wet bestuursrecht. ATM geeft aan dat hieraan 
niet wordt voldaan. In de eerste plaatnis er geen sprake van een overtreding. 
In de tweede plaats zijn er geen (nadelige) gevolgen die moeten worden 
weggenomen. Er is namelijk geen sprake van een onbetrouwbaar productcer-
tificaat. 
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Beantwoording zienswijze: 

Voorzover de zienswijze de overtreding van artikel 16 Bbk bestrijdt wordt 
gemakshalve verwezen naar de eerdere passages die hierover zijn opgeno-
men. Nu er sprake Is van een overtreding van artikel 16 is de vraag of er (na-
delige) gevolgen zijn die moeten worden weggenomen. Zoals eerder is aan-
gegeven is het kwalibo stelsel er mede op gericht om te voorkomen dat onbe-
trouwbare resultaten van aangewezen werkzaamheden op de markt worden 
gebracht door deze aan anderen ter beschikking te stellen. Nu is vastgesteld 
dat er onbetrouwbare resultaten aan anderen zijn verstrekt moeten de gevol-
gen van deze overtreding worden weggenomen. Aan het wegnemen van de 
gevolgen kan invulling gegeven worden door de certificaten te herroepen en 
deze daarmee van de markt te halen. Daarmee wordt onder andere voorko-
men dat onbetrouwbare certificaten ten grondslag worden gelegd aan mel-
dingen op grond van artikel 42 van het Bbk respectievelijk worden derden 
(waaronder ook het bevoegd voor artikel 42 Bbk) in de gelegenheid gesteld 
een afweging te maken in hoeverre onder het Bbk toegepaste thermisch ge-
reinigde grond alsnog van een geldige milieuhygiënische kwaliteitsverklaring 
dient te worden voorzien. 

De last is daarmee niet in strijd met artikel 5:2, onder b nu de last expliciet 
tot doel heeft de nadelige gevolgen van de overtreding van artikel 16 onge-
daan te maken. 

Daarmee slaagt deze zienswijze niet. 

Hoogte last onder dwangsom 

U geeft aan dat de hoogte van de dwangsom sterk varieert bij elk van de vier las-
ten. Dit onderscheid wordt niet nader gemotiveerd waardoor er sprake is van strijd 
met artikel 3:46 van de Awb. 

Beantwoording zienswijze: 

Zoals in artikel 5:32b, derde lid van de Awb is aangegeven moet de dwangsom in 
een redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de 
beoogde werking van de dwangsom. De dwangsom moet de overtreder er toe 
bewegen de voor hem geldende regels na te leven. De dwangsom moet daarbij 
voldoende prikkelen tot naleving en de hoogte van de dwangsom mag worden 
afgestemd op het   financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten bij het 
niet naleven van deze regels. 

Per last is een afweging gemaakt In de hoogte van de dwangsom. 

In de eerste last (administratief proces aanpassen) is er van uit gegaan dat een 
dwangsom van € 5.000,- per week met een maximum van € 25.000,- toereikend 
is om ATM te bewegen tot naleving. De hoogte is afgestemd op de te verwachten 
(financiële) inspanning die hiervoor moet worden geleverd. 

In de tweede last (stoppen met toevoegen rookgasreinigingsresidu aan het eind-
product) is uitgegaan van € 10.000,- met een maximum van € 100.000,-. Deze 
dwangsom is gebaseerd op het bedrag dat nodig is voor het aanpassen van het 
productieproces en het wijzigen van de vigerende vergunning. 
Hoewel de bepaling van de hoogte van deze dwangsom gebaseerd is op andere 
overwegingen dan voor de eerste last wil de ILT ATM tegemoet komen. Het aantal 
termijnen van deze dwangsom zal in lijn worden gebracht met de eerste dwang- 
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som en teruggebracht worden naar 5 keer€ 10.000,-. Het totaalbedrag zal hier-
mee verlaagd worden naar € 50.000,-. 

In de derde dwangsom (stoppen met leveren onder certificaat tot het proces is 
aangepast) is uitgaan van een bedrag van € 5.000 euro per keer met een maxi-
mum van C 25.000. Dit bedrag is, net als bij last 2, gebaseerd op het bedrag dat 
nodig is voor het aanpassen van het productieproces en het wijzigen van de vige-
rende vergunning. Aangezien voor het bepalen van de hoogte van deze dwangsom 
dezelfde overwegingen als voor last 2 als uitgangspunt zijn genomen, is het lo-
gisch ook de hoogte van deze dwangsom in lijn te brengen met de dwangsom van 
last 2. Het bedrag zal worden verhoogd naar € 10.000,- per keer met een maxi-
mum van € 50.000,-. 

In de vierde last (Afnemer informeren over onbetrouwbaarheid van geleverde 
partijen) is uitgaan van een bedrag van C 5.000 per week, met een maximum van 
€50.000. Deze dwangsom is gebaseerd op de relatief geringe inspanning die moet 
worden verricht omdat er een beperkte aantal afnemers is (Martens en Van Oord). 
Om deze dwangsom in lijn te brengen met de vorige drie dwangsommen zal het 
aantal termijnen warden gereduceerd tot 5. Uitgegaan wordt nu van een bedrag 
van € 5.000,- per week, met een maximum van € 25.000,- 

Bij het vorenstaande moet overigens worden opgemerkt dat de dwangsommen 
relatief laag liggen wanneer deze in relatie worden gebracht met de financiële ` 
effecten die door ATM worden aangegeven onder punt 3.4 van de zienswijze. De 
ILT is echter van oordeel dat de dwangsommen hoog genoeg zijn om ATM tot na-
leven te bewegen wanneer de reeds opgetreden stagnatie in de leveringen en 
toepassingen van TGG worden meegewogen. 

lasten onder dwanasom  
Aangezien u artikel 18 en artikel 16 Bbk heeft overtreden, leg ik namens de 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu u 4 lasten onder dwangsom op . 

Op grond van artikel 18.2a, eerste en derde lid van de Wet milieubeheer in 
samenhang 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. 

Last 1: Admjnistratief 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. 
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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 C 5.000 voor iedere week, 
met een maximum van € 25.000. 

Last 2: Stoppen met toevoeaen_rookgasreinigingsresidu en het stof uit de 
stoffilters 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 gereiningde 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 de overtreding van artikel 18 van het 
Besluit bodemkwaliteit, in samenhang gelezen met paragraaf 6.8.1 van het SIKB 
protocol 7510, dient te beëindigen door het toevoegen van het 
rookgasreinigingsresidu en het stof uit de stoffilters aan het eindproduct van 
reiniging te beëindigen en deze restproducten gescheiden op te vangen en op te 
slaan. 

Vanuit de zienswijze is naar voren gekomen dat om aan deze last te kunnen 
voldoen een ingrijpende aanpassing van het reinigingsproces en aanpassing van 
de Wm vergunning noodzakelijk is. Gezien de overwegingen in de beantwoording 
van de zienswijze geeft de ILT u een termijn van 1 jaar om aan deze last te 
kunnen voldoen. 

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat u, na afloop van de 
begunstigingstermijn van 1 jaar, een dwangsom verbeurt voor ledere week dat 
nog niet aan de last is voldaan. 

U moet daarbij uitgaan van een bedrag van € 10.000, met een maximum van € 
50.000,-. 

Last 3: Stoppen met leveren onder certificaat 

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. 

In het voornemen is aangegeven dat de derde last inhoudt dat u 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 geven van een begunstigingstermijn van 1 jaar voor 
het aan kunnen passen van het reinigingsproces aan de eisen van Protocol 7510 is 
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ook van invloed op deze last. Hoewel nog steeds sprake is van een onbetrouwbaar 
certificaat heeft de ILT de afweging gemaakt dat gedurende de 
begunstigingstermijn van 1 jaar het reinigingsproces in de huidige vorm door kan 
gaan, vooruitlopend op de aanpassing van het reinigingsproces. Hierbij is in de 
overweging meegenomen dat met het nu meeleveren van de sulfaat,- en pH 
waarden, de toevoeging van veiligheidsinformatie over het toepassen van deze 
partijen, afnemers en lokale bevoegde gezagen in staat zijn een goede 
milieuhygiënische afweging te maken. 

Het opleggen van deze last heeft als gevolg dat u een dwangsom verbeurt voor 
iedere overtreding van de last die wordt geconstateerd na afloop van de 
begunstigingstermijn van 1 jaar. 

U moet daarbij uitgaan van een bedrag van € 10.000 euro per keer met een 
maximum van € 50.000. 

Last 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 reeds afgegeven onbetrouwbare wettelijke 
bewijsmiddelen, zijnde de aan derden afgegeven productcertificaten en 
grondbewijzen dient te herroepen door de afnemer(s) waaraan deze certificaten 
en grondbewijzen zijn verstrekt over de onbetrouwbaarheid te informeren. Meer 
specifiek geldt dit voor de afgegeven certificaten en grondbewijzen vanaf het 
moment in 2011, waarbij u het rookgasreinigingsresidu toe bent gaan voegen aan 
het 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 €25.000. 

De bedragen acht ik In redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden 
belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. 
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Bezwaar 
Tegen deze beslissing kunt u binnen een termijn van zes weken na 
dagtekeningbezwaar indienen. Het bezwaar moet minimaal bevatten: 
• naam en adres indiener 
• dagtekening 
• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (inclusief 

kenmerk) 
• gronden van het bezwaar 
• uw handtekening 

Het bezwaar kan onder vermelding van 'bezwaar' gestuurd worden naar het 
volgende adres: 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

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

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 VA, INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
~vang 11E17 e. 
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3. Algemene erkwijze inspectie-6 
4. Vooronderzoek en afbakening inspectie-7 
5. Bevindingen-8 

5.1 Algemeen 
5.2 Beoordeling aangeleverde gegevens 
5.3 Bevindingen over de traceerbaarheid van de geaccepteerde en gereinigde 
partijen 
5.4 Bevindingen over het gescheiden opvangen en opslaan van restproducten 

6. Conclusies-12 

Bijlage: Overzicht sulfaatgehalte en pH-waarden 
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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-
teitsborging 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 toezichtioket 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. 

DRL9335 
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 zijn een aantal normdocumenten in 
kolom 3 en 4 vetgedrukt aangegeven. De aanwijzing van die normdocumenten 
geschiedt uitsluitend voor de toepassing van artikel 18. De aanwijzing heeft betrek-
king op essentiële eisen uit deze normdocumenten . Deze essentiële eisen zijn vast-
gelegd in de "Essentiële Eisen voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bo-
dembeheer door de Inspectie Leefomgeving en Transport, versie 1.2", van kracht 
met ingang van 1 februari 2017. Voor de hiervoor genoemde normdocumenten BrI 
7500, SIKB-protocol 7510 en SIKB-protocol 9335-2 zijn essentiële eisen van toe-
passing. De specifieke passages uit de normdocumenten die in dit inspectierapport 
worden aangehaald zijn tevens aangewezen als essentiële eis. 

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 
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waarop ATM in het algemeen verontreinigde grond en TAG reinigt en dat het 
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 Rijkswaterstaatneefomgeving 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 

ERMIMIEWEEMEEEMMEME 
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 aeoevens over het bewerken c.o, 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 traceerbaarheld 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 	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 toegeifflegd 
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 
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(verontreinigde) waswater van de rookgasreiniging te gebruiken als koelwater voor 
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. 

pH 
gemiddeld 

Periode Sulfaat 
in mg/kg 
samenstelling 
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 els, 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 warden 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 suifaatgehalten en 
PH-waarden aan de afnemer werden verstrekt. In de periode 2012 - 2016 is ATM 
gestopt met het leveren van de gemeten sulfaatgehalten en p1-1 waarden aan de 
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afnemer. Na signalering van de geconstateerde problemen bij de toepassing in de 
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 niet 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 Mv0 is er 
daarom tevens sprake van een overtreding van artikel 16 van het Bbk. 
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Van: 	111111119 
Aan: 	 -J11; 	_JUS; _:_ll.1;11111111111111- 
Cc: 	 /11; 
Onderwerp: 	 -estddef - e!!!!!!!!!!ffilindaag !Mud TTG grond niet goed gereinigd. 
Datum: 	maandag 24 juli 2017 14:20:50 
Bijlagen: 	70170724persbertehr Westdijk - DFF docx 

Cgalasliammallieatifillái2B1Zám 

Ter info zie bijlage 
ILT houdt toezicht óp bedrijven ikv kwaliteit bodem. 

Wviijn 
Onderzoek van ILT naar dit proces bij dit bedrijf loopt nog dus we kunnen er nog niets 
over zeggen. 
We hebben niet eerder een risicomelding over deze grond gehad dan een tijd geleden uit 
Bunschoten. Producent is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn product. 

Achtergrond niet voor buitenwacht: Er ligt voornemen LOD. Bedrijf kan nog met 
zienswijze komen dus tot die tijd kunnen we er niets over zeggen. 

Grt 

Van: 	 @vallei-veluwe.nl] 
Verzon •e ma- n...my 	'1713:43 
Aan: 	 - ILT 
Onderwerp: •ers. -n 	5 ij - def - embargo tot vandaag 15:00 uur 

Dag 

Hierbij stuur ik je graag het definitieve persbericht mbt de Westdijk, onder embargo tot 15:00 
uur vandaag. Om 15:00 uur ga ik pers benaderen. Op onze website komt op dat tijdstip, naast 
het persbericht, ook het B-ware onderzoek te staan. Hopelijk kunnen we de website einde 
dag/morgen nog aanvullen met meer duiding/tekst en uitleg.. 

Ik stuur je eveneens een lijstje met naam en telnr's van betrokken woordvoerders. Handig om 
te hebben denk Ik. 

Verder: je weet me te vinden! 

;ALI 

Vernieuwen doe je samen. Lees het hier in ons jaarverslag! 



aarie 
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- ILT 

donderda. 7 september 2017 10:16 
- ILT• 

- ILT• 	 -ILT 
- ILT; 	 - ILT; 

ILT 

Verzonden: 
Aan: 

CC: - ILT; 

- ILT; 

Onderwerp: 	 Verzoek ATM voor oprekken begunstigingstermijn voor last 1 

Ik had zojuist weer een interessant telefonisch gesprekje met 	van ATM. Ik zit nu in 
Eindhoven op de kamer met 	, dus heb ik dit gespre je voor de zekerheid maar op de 
speaker gezet. 

Zij kwam met het verzoek om voor last 1 (het aanpassen van de administratie) de 
begunstigingstermijn te verlengen tot 6 weken na beslissing op bezwaar. 
Argumenten die zij aangedragen heeft; 

- Zij zitten nog met een flink aantal al samengevoegde productieclusters in de maag, deze 
moeten nog verwerkt worden, 

- 	Vanwege het feit dat er geen afzet meer plaats vindt is de productie verminderd en duurt het 
langer om deze clusters weg te werken, 

Ik heb eerst gerefereerd aan ons eerdere gesprekje, waarin zij aangaf om met een plan van aanpak te 
komen als zij niet aan de begunstigingstermijn van 4 weken kunnen voldoen. Ik heb aan gegeven dat 
ik daar wel voor open sta, maar absoluut niet open sta voor het verbinden van de 
begunstigingstermijn aan de procedure. 
Hierop gaf zij aan dat de ILT toch invloed heeft op de snelheid van deze procedure en dat wij daarmee 
de lengte van de begunstigingstermijn kunnen beïnvloeden? 
Ik heb daarop aangegeven dat wij geen invloed hebben op de snelheid waarmee ATM aan de last kan 
voldoen en dat die omstandigheden geheel los staan van de procedure. 
Zij zal intern opnieuw in overleg gaan en ons gaan berichten. 

Wordt vervolgd! 

1 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

- ILT 

RE: Gemiste EE 
maandag 11 september 2017 16:30:25 

- ILT;     	ILT 
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Hoi 

We moeten in dit geval onderscheid maken in het aanwijzen van essentiele eisen en onze 
wensen ten aanzien van verbetering en verduidelijking van de BRL/ protocol. 

Voor aanwijzen van EE moeten we gebruik maken van de reeds bestaande teksten dan wel 
de teksten die we recent hebben gehuft. Daarin kunnen we de EE benoemen waarvan wij 
vinden dat ze als zodanig moeten worden aangewezen. De onderstaande punten gaan daar 
niet over. 

De onderstaande verbeteringen zijn op zich handig behalve waar het gaat om onze 
geschilpunten in de lopende procedure. Die laatste punten, zoals bv de uitleg van het 
begrip reststof, zijn voor ons al helder. Immers dat hebben we in de LOD uitvoerig 
betoogd. En de verbeteringen over de normstelling hebben we al in een toezichtsignaal 
kenbaar gemaakt aan beleid. 

Ik denk dus dat het verstandig is om onderstaande punten niet in het kader van de EE 
kenbaar te maken aan beleid. 

Groet, 
111 

Van: 	 - ILT 
Datum: maandag 11 sep. 2017 1:25 PM 
Aan: 	 - ILT 
Kopie: 	 - IL 
Onderwerp: RE: Gemiste EE 

Hoi 
Het is mij duidelijk! 
@NE, Wel of niet kenbaar maken? 
Gr 

111111 
Van: 	 - ILT 
Verzonden: maandag 11 september 2017 13:09 
Aan: 	 - ILT 
CC: 	 - ILT 
Onderwerp: RE: Gemiste EE 
Hoi 
Met betrekking tot de Brl 7500, protocol 7510, Brl 9335 en Protocol 9335/2 heb ik naar aanleiding van de zaak 
ATM en de nog te starten zaak tegen Martens en Van. Oord nog wel een aantal opmerkingen te maken. Ik heb 
echter het gevoel dat deze opmerkingen via omwegen wel eens bij de sector c.q. ATM en Mv0 terecht zouden 
kunnen komen. 
Met name de afwijkingen van de Brl 9335 en Protocol 9335/2 van Martens en Van Oord blijken geen onderdeel 
te zijn van de essentiële eisen, ondanks dat deze onderdelen volgens mij wel essentieel zouden moeten zijn. 
Voor de 7510 denk ik bijvoorbeeld om ook voor thermisch gereinigde grond — net als voor zeefzand — de 



verplichting te stellen om het sulfaatgehalte te meten en aan de afnemer beschikbaar te stellen. Dit met de 
onderbouwing dat — net zoals voor zeefzand — het nu duidelijk is dat TGG zeer hoge sulfaatgehalten kan 
bevatten. 
Bij de 7510 denk ik ook aan het verduidelijken van hoe met reststoffen omgegaan zou moeten worden; niet 
alleen gescheiden afvangen en opslaan, maar ook duidelijker stellen dat deze niet (meer) aan het gereinigde 
eindproduct toe te voegen. Hierbij onder meer verwijzen naar het LAP, dat daar ook helder in is. 
Bij de 7510 denk ik ook aan het opnemen van een heldere definitie van wat onder reststoffen zou moeten 
worden verstaan. 
De BRL 9335 is geheel uitgesloten van de EE. Een cruciaal onderdeel, dat volgens mij wel onder de EE zou 
moeten vallen is de paragraaf die regelt onder welke voorwaarden de verantwoordelijkheid van de 
gecertificeerde reiniger overgenomen kan worden voor het traject van levering en toepassing. Met name de 
informatie die in het dossier aanwezig moet zijn (alle relevante informatie vanuit het voortraject) en nog eens 
een verduidelijking daarvan. 
Verder zou deze BRL nog eens doorgenomen moeten worden op andere onderdelen die eveneens als 
essentieel aangemerkt zouden moeten worden. 
Protocol 9335/2 geeft aan dat voor de toepassing een toepassingsadvies gegeven moet worden. Hierbij naast 
het generieke toetskader (lees Bbk), ook rekening gehouden moet worden met gebiedsspecifieke kaders. In de 
casus ATM is duidelijk gebleken dat ook op dit onderdeel steken zijn laten vallen door MvO. 
Allereerst had zij moeten weten dat de toe te passen TGG zeer hoge sulfaatgehalten en pH waarden bevatte 
(essentieel onderdeel van het van ATM over te nemen dossier; in het bijzonder omdat sulfaat bij de reiniging als 
kritische parameter is aangemerkt en gemeten moet worden (en is). Ten tweede omdat algemeen bekend is 
dat — afhankelijk van de plaats en wijze van toepassing —sulfaat tot problemen kan leiden. Met name in 
zoetwatergebieden. 
Ik vraag mij echter af of het verstandig is om dit nu al in te gaan steken; het kan de zaak tegen ATM en de nog 
op te starten zaak tegen MvO negatief beïnvloeden als ons HUF-advies op straat ligt. Die onderdelen waar wij 
nu aangeven dat dit niet goed is geregeld kunnen meteen door de tegenpartij aangegrepen worden om aan te 
tonen dat dit idd niet helder is geregeld.. 
Hoe hier mee om te gaan?? 
Groet, 

NIM 
Van: 	 -ILT 
Verzonden: maandag 11 september 2017 10:12 
Aan: 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT; 	 - ILT; 

- ILT 
Onderwerp: Gemiste EE 
Urgentie: Hoog 
Heren, 
We hebben enkele sessies gehad om gemiste EE te benoemen en in de vakantieperiode zou er nog een sessie 
met een klein comité worden belegd. Of dit is gebeurd weet ik niet. 
Maar de tijd begint nu te dringen!! 
Mijn vraag is of er nog een sessie is geweest en is het resultaat verwerkt in de excellijstl?? 
En is het product nu gereed om te verzenden aan beleid c.q. het SIKB. 



www.ilenr.n1 
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