


Eisen opstellen kaarten actuele kwaliteit van de bodem en de bodem of oever
van een oppervlaktewaterlichaam
4. Voorbewerken gegevens actuele bodemkwaliteit per deelgebied
7. Gegevens zijn voldoende recent indien de gegevens niet ouder zijn dan 5
jaar. Indien de gegevens ouder zijn dan 5 jaar wordt getoetst (bijvoorbeeld via
de vergelijking met recentere gegevens) of de gegevens nog actueel zijn.

Richtlijn bodemkwaliteitskaarten :
pgn 14
? de datum van het onderzoek voldoende recent is om te waarborgen dat de
gegevens nog van
toepassing zijn. Gegevens zijn voldoende recent indien de gegevens niet ouder
zijn dan 5 jaar.
Indien de gegevens ouder zijn dan 5 jaar dient te worden getoetst
(bijvoorbeeld via de
vergelijking met recentere gegevens) of de gegevens nog van toepassing zijn.
Met name bij de
zware metalen zal dat veelvuldig het geval zijn;

pgn 29
Wanneer nieuwe gegevens binnen het beheersgebied beschikbaar komen
worden deze eveneens in
het gegevensbestand opgenomen. Hierdoor ontstaat een actueel
gegevensbestand. Deze nieuwe
gegevens kunnen aanleiding vormen tot een herziening van de
bodemkwaliteitskaart. De actualiteit
van de bodemkwaliteitskaart en de noodzaak tot herziening wordt ambtelijk
met enige regelmaat
getoetst. Na herziening dient de bodemkwaliteitskaart opnieuw beleidsmatig
te worden vastgesteld.
Ook in het geval dat er echter geen wijzigingen in de bodemkwaliteitskaart
optreden moet deze
periodiek (eens per 5 jaar) opnieuw beleidsmatig worden vastgesteld.
Bij de herziening moeten in principe alle stappen voor het opstellen van een
bodemkwaliteitskaart
opnieuw worden doorlopen om vast te stellen of de huidige
bodemkwaliteitskaart nog wel voldoende
in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Wij hopen uw vraag naar tevredenheid te hebben beantwoord. Voor eventuele
vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat
Helpdesk Bodem+
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/
www.bodemplus.nl

Disclaimer: Wij streven ernaar een zo juist en volledig mogelijk antwoord te
geven. Desondanks bestaat er altijd een kans dat het antwoord, bijvoorbeeld



door onvolledige gegevens bij de vraagstelling, niet geheel correct of volledig
is. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de
beslissingen die op basis van onze antwoorden worden genomen.

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.







Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Graadt van Roggenweg 500  | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
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Op 01-04-2015 09:52 heeft u een vraag aan ons gesteld.

De vraag die u ons stelde was:
Graag wil ik een vraag stellen over de houdbaarheid van bodemkwaliteitskaarten.
De termijn van 5 jaar is verstreken en nu willen wij weten of wij een
actualiteitsonderzoek uit moeten voeren.

In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie:
Uit telefonisch overleg blijkt dat de vaststelling van de kaart 5 jaar is , maar de
gegevens op de kaart 7 jaar oud zijn. Op basis van de regelgeving is de geldigheid
van de gegevens op de bodemkwaliteitskaart maximaal 5 jaar . Een
bodemkwaliteitskaart dient actueel te zijn en gehouden te worden . De
geldigheidstermijn is dus niet gekoppeld aan de vaststelling van de datum van de
kaart, maar aan de gegevens op de kaart. 
Indien de gegevens ouder zijn als vijf jaar dient onderzocht te worden of de
gegevens nog actueel zijn en dient de kaart opnieuw vastgesteld te worden .

Artikel 4.3.5. Bodemkwaliteitskaart
1. Een kaart als bedoeld in artikel 47, onder a, 48, onder a, en 57, tweede lid, van
het besluit, wordt opgesteld volgens de richtlijnen in bijlage D, onderdeel II, van
deze regeling en voldoet aan de eisen in bijlage M van deze regeling.

Bijlage M. , behorende bij artikel 4.3.5 en 4.8.2
Eisen opstellen kaarten actuele kwaliteit van de bodem en de bodem of oever van
een oppervlaktewaterlichaam
4. Voorbewerken gegevens actuele bodemkwaliteit per deelgebied
7. Gegevens zijn voldoende recent indien de gegevens niet ouder zijn dan 5 jaar.
Indien de gegevens ouder zijn dan 5 jaar wordt getoetst (bijvoorbeeld via de
vergelijking met recentere gegevens) of de gegevens nog actueel zijn.

Richtlijn bodemkwaliteitskaarten :
pgn 14
? de datum van het onderzoek voldoende recent is om te waarborgen dat de
gegevens nog van
toepassing zijn. Gegevens zijn voldoende recent indien de gegevens niet ouder zijn
dan 5 jaar.
Indien de gegevens ouder zijn dan 5 jaar dient te worden getoetst (bijvoorbeeld via
de
vergelijking met recentere gegevens) of de gegevens nog van toepassing zijn. Met
name bij de
zware metalen zal dat veelvuldig het geval zijn;

10.2e



pgn 29
Wanneer nieuwe gegevens binnen het beheersgebied beschikbaar komen worden
deze eveneens in
het gegevensbestand opgenomen. Hierdoor ontstaat een actueel gegevensbestand.
Deze nieuwe
gegevens kunnen aanleiding vormen tot een herziening van de
bodemkwaliteitskaart. De actualiteit
van de bodemkwaliteitskaart en de noodzaak tot herziening wordt ambtelijk met
enige regelmaat
getoetst. Na herziening dient de bodemkwaliteitskaart opnieuw beleidsmatig te
worden vastgesteld.
Ook in het geval dat er echter geen wijzigingen in de bodemkwaliteitskaart
optreden moet deze
periodiek (eens per 5 jaar) opnieuw beleidsmatig worden vastgesteld.
Bij de herziening moeten in principe alle stappen voor het opstellen van een
bodemkwaliteitskaart
opnieuw worden doorlopen om vast te stellen of de huidige bodemkwaliteitskaart
nog wel voldoende
in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Wij hopen uw vraag naar tevredenheid te hebben beantwoord. Voor eventuele
vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat
Helpdesk Bodem+
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/
www.bodemplus.nl

Disclaimer: Wij streven ernaar een zo juist en volledig mogelijk antwoord te
geven. Desondanks bestaat er altijd een kans dat het antwoord, bijvoorbeeld door
onvolledige gegevens bij de vraagstelling, niet geheel correct of volledig is. Wij
kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de beslissingen die op
basis van onze antwoorden worden genomen.

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage
of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

 

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





E @wsrl.nl 4000 AN Tiel 4003 BX Tiel    

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet
voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.
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Graadt van Roggenweg 500  | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
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Op 01-04-2015 09:52 heeft u een vraag aan ons gesteld.

De vraag die u ons stelde was:
Graag wil ik een vraag stellen over de houdbaarheid van
bodemkwaliteitskaarten. De termijn van 5 jaar is verstreken en nu
willen wij weten of wij een actualiteitsonderzoek uit moeten
voeren.

In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie:
Uit telefonisch overleg blijkt dat de vaststelling van de kaart 5
jaar is , maar de gegevens op de kaart 7 jaar oud zijn. Op basis
van de regelgeving is de geldigheid van de gegevens op de
bodemkwaliteitskaart maximaal 5 jaar . Een bodemkwaliteitskaart
dient actueel te zijn en gehouden te worden . De
geldigheidstermijn is dus niet gekoppeld aan de vaststelling van
de datum van de kaart, maar aan de gegevens op de kaart. 
Indien de gegevens ouder zijn als vijf jaar dient onderzocht te
worden of de gegevens nog actueel zijn en dient de kaart opnieuw
vastgesteld te worden .

Artikel 4.3.5. Bodemkwaliteitskaart
1. Een kaart als bedoeld in artikel 47, onder a, 48, onder a, en 57,
tweede lid, van het besluit, wordt opgesteld volgens de richtlijnen
in bijlage D, onderdeel II, van deze regeling en voldoet aan de
eisen in bijlage M van deze regeling.

Bijlage M. , behorende bij artikel 4.3.5 en 4.8.2
Eisen opstellen kaarten actuele kwaliteit van de bodem en de
bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam
4. Voorbewerken gegevens actuele bodemkwaliteit per
deelgebied
7. Gegevens zijn voldoende recent indien de gegevens niet ouder
zijn dan 5 jaar. Indien de gegevens ouder zijn dan 5 jaar wordt
getoetst (bijvoorbeeld via de vergelijking met recentere gegevens)
of de gegevens nog actueel zijn.

Richtlijn bodemkwaliteitskaarten :
pgn 14
? de datum van het onderzoek voldoende recent is om te
waarborgen dat de gegevens nog van
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toepassing zijn. Gegevens zijn voldoende recent indien de
gegevens niet ouder zijn dan 5 jaar.
Indien de gegevens ouder zijn dan 5 jaar dient te worden getoetst
(bijvoorbeeld via de
vergelijking met recentere gegevens) of de gegevens nog van
toepassing zijn. Met name bij de
zware metalen zal dat veelvuldig het geval zijn;

pgn 29
Wanneer nieuwe gegevens binnen het beheersgebied beschikbaar
komen worden deze eveneens in
het gegevensbestand opgenomen. Hierdoor ontstaat een actueel
gegevensbestand. Deze nieuwe
gegevens kunnen aanleiding vormen tot een herziening van de
bodemkwaliteitskaart. De actualiteit
van de bodemkwaliteitskaart en de noodzaak tot herziening wordt
ambtelijk met enige regelmaat
getoetst. Na herziening dient de bodemkwaliteitskaart opnieuw
beleidsmatig te worden vastgesteld.
Ook in het geval dat er echter geen wijzigingen in de
bodemkwaliteitskaart optreden moet deze
periodiek (eens per 5 jaar) opnieuw beleidsmatig worden
vastgesteld.
Bij de herziening moeten in principe alle stappen voor het
opstellen van een bodemkwaliteitskaart
opnieuw worden doorlopen om vast te stellen of de huidige
bodemkwaliteitskaart nog wel voldoende
in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Wij hopen uw vraag naar tevredenheid te hebben beantwoord.
Voor eventuele vervolgvragen kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat
Helpdesk Bodem+
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/
www.bodemplus.nl

Disclaimer: Wij streven ernaar een zo juist en volledig mogelijk
antwoord te geven. Desondanks bestaat er altijd een kans dat het
antwoord, bijvoorbeeld door onvolledige gegevens bij de
vraagstelling, niet geheel correct of volledig is. Wij kunnen
daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de beslissingen
die op basis van onze antwoorden worden genomen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden
en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband



houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

This message may contain information that is not intended for
you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

 

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

 

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. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .









Verzonden: woensdag 1 april 2015 15:41
Aan: 
Onderwerp: Antwoord op uw vraag met nummer 15 04 0018
 
Geachte mevrouw ,

Op 01-04-2015 09:52 heeft u een vraag aan ons gesteld.

De vraag die u ons stelde was:
Graag wil ik een vraag stellen over de houdbaarheid van bodemkwaliteitskaarten. De termijn
van 5 jaar is verstreken en nu willen wij weten of wij een actualiteitsonderzoek uit moeten
voeren.

In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie:
Uit telefonisch overleg blijkt dat de vaststelling van de kaart 5 jaar is , maar de gegevens op
de kaart 7 jaar oud zijn. Op basis van de regelgeving is de geldigheid van de gegevens op de
bodemkwaliteitskaart maximaal 5 jaar . Een bodemkwaliteitskaart dient actueel te zijn en
gehouden te worden . De geldigheidstermijn is dus niet gekoppeld aan de vaststelling van de
datum van de kaart, maar aan de gegevens op de kaart. 
Indien de gegevens ouder zijn als vijf jaar dient onderzocht te worden of de gegevens nog
actueel zijn en dient de kaart opnieuw vastgesteld te worden .

Artikel 4.3.5. Bodemkwaliteitskaart
1. Een kaart als bedoeld in artikel 47, onder a, 48, onder a, en 57, tweede lid, van het besluit,
wordt opgesteld volgens de richtlijnen in bijlage D, onderdeel II, van deze regeling en voldoet
aan de eisen in bijlage M van deze regeling.

Bijlage M. , behorende bij artikel 4.3.5 en 4.8.2
Eisen opstellen kaarten actuele kwaliteit van de bodem en de bodem of oever van een
oppervlaktewaterlichaam
4. Voorbewerken gegevens actuele bodemkwaliteit per deelgebied
7. Gegevens zijn voldoende recent indien de gegevens niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien de
gegevens ouder zijn dan 5 jaar wordt getoetst (bijvoorbeeld via de vergelijking met recentere
gegevens) of de gegevens nog actueel zijn.

Richtlijn bodemkwaliteitskaarten :
pgn 14
? de datum van het onderzoek voldoende recent is om te waarborgen dat de gegevens nog van
toepassing zijn. Gegevens zijn voldoende recent indien de gegevens niet ouder zijn dan 5 jaar.
Indien de gegevens ouder zijn dan 5 jaar dient te worden getoetst (bijvoorbeeld via de
vergelijking met recentere gegevens) of de gegevens nog van toepassing zijn. Met name bij de
zware metalen zal dat veelvuldig het geval zijn;

pgn 29
Wanneer nieuwe gegevens binnen het beheersgebied beschikbaar komen worden deze
eveneens in
het gegevensbestand opgenomen. Hierdoor ontstaat een actueel gegevensbestand. Deze
nieuwe
gegevens kunnen aanleiding vormen tot een herziening van de bodemkwaliteitskaart. De
actualiteit
van de bodemkwaliteitskaart en de noodzaak tot herziening wordt ambtelijk met enige
regelmaat

10.2e
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getoetst. Na herziening dient de bodemkwaliteitskaart opnieuw beleidsmatig te worden
vastgesteld.
Ook in het geval dat er echter geen wijzigingen in de bodemkwaliteitskaart optreden moet
deze
periodiek (eens per 5 jaar) opnieuw beleidsmatig worden vastgesteld.
Bij de herziening moeten in principe alle stappen voor het opstellen van een
bodemkwaliteitskaart
opnieuw worden doorlopen om vast te stellen of de huidige bodemkwaliteitskaart nog wel
voldoende
in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Wij hopen uw vraag naar tevredenheid te hebben beantwoord. Voor eventuele vervolgvragen
kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat
Helpdesk Bodem+
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/
www.bodemplus.nl

Disclaimer: Wij streven ernaar een zo juist en volledig mogelijk antwoord te geven.
Desondanks bestaat er altijd een kans dat het antwoord, bijvoorbeeld door onvolledige
gegevens bij de vraagstelling, niet geheel correct of volledig is. Wij kunnen daarom geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor de beslissingen die op basis van onze antwoorden worden
genomen.

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan:  - ILT
Onderwerp: Meldingen binnen
Datum: maandag 13 april 2015 15:20:16
Bijlagen: FW Gewijzigde melding voorgenomen toepassing .msg

FW Gewijzigde melding tijdelijk opslag.msg
FW Gewijzigde melding voorgenomen toepassing .msg
FW Gewijzigde melding voorgenomen toepassing .msg

,

Zie bijgevoegde mails, spreken voor zich.
Zonder tegenbericht zie ik je komende woensdag om 13.30 uur bij de uitvoeringskeet/locatie Duijzer
(oftewel waar ik je vorige week donderdag zag…)

Met vriendelijke groet,

Team Handhaving Midden
Afdeling Handhaving

T: 
M: 
E: @wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres: 
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel    

Waterschap Hollandse Delta
Postbus 4103
2980GC Ridderkerk  

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl
respectievel jk www.waterschaphollandsedelta.nl

Beide Waterschappen hechten veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet
voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.
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Met vriendelijke groet, 
 
 
Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit 

 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht is automatisch gegenereerd.  
 
 
 
Disclaimer 
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Agentschap NL is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en 
ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments. 
 
 
This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. NL Agency shall not be liable for the 
incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor for any delay in receipt. 
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 Indicatie 'Partij is toegepast' (Ja/Nee/Onbekend) 
 Indicatie 'Administratief afgehandeld' (Ja/Nee/Onbekend) 
 Indicatie 'Toezicht houden in het veld' (Ja/Nee/Onbekend) 
 Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld' (Ja/Nee/Onbekend) 
 Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart' (Ja/Nee/Onbekend) 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit 

 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht is automatisch gegenereerd.  
 
 
 
Disclaimer 
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Agentschap NL is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige verzending en 
ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments. 
 
 
This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. NL Agency shall not be liable for the 
incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor for any delay in receipt. 
 

 

 









 

 
 
Beste ,
 
Donderdag 30-4-2015  hebben wij ,GMB van Oord, afdelingen handhaving, vergunningen en Weg- en
waterbouw , overleg gehad omtrent de bodemkwaliteitskaart en het eventueel eerder afvoeren van
gronden op basis van AP04 keuringen en niet op basis van de bodemkwaliteitskaart.
De afspraak is dat ik n.a.v. dit overleg een zin zou opstellen om aan Waterbodem+  voor te leggen en
overleg zou hebben met de afdeling kennis en advies van WSRL omtrent de Grootschalige
bodemtoepassing in het afslagprofiel van de wakkere dijk.
 
Op dezelfde Donderdag heeft Programma Directie Ruimte voor de Rivier contact gehad met .

bij ILenT, bijna een week later (afgelopen woensdag) heeft de helpdesk waterbodem+
 vooruitlopend op het besluit dat ILenT gaat nemen een e-mail verstuurd aan de afdeling
vergunningen van het Waterschap. Deze door Waterbodem+ verstuurde e-mail heeft betrekking op
het door de afdeling handhaving verstrekte  e-mail van 2 april j.l.  die gebasserd is op het antwoord
van  ‘waterbodem+’ dat de bodemkwaliteitskaart verlopen.
 
Vanuit het Waterschap , afdeling vergunningen, is er inmiddels groen licht gegeven dat er weer
gewerkt kan worden met de in 2011 vastgestelde bodemkwaliteitskaart.
De vragen 1 en 2 voortkomend uit het overleg van 30-4-2015 tussen GMB van Oord en WSRL  komen
hierbij in mijn optiek te vervallen, deze vragen zijn door  nog wel voorzien van een
antwoord .
 

1.       In het overleg van 20-4-2015 is aangehaald dat de partijkeuringen gemiddeld schoner zijn dan
de bodemkwaliteitskaart, op basis hiervan kan de grond in zijn geheel als GBT toegepast
wordt in de wakkere dijk, ik heb dit zo begrepen van .
Kunnen de partijkeuringen überhaupt samengevoegd worden incl. het deel niet toepasbaar,
ongeacht dat de grond dan gemiddeld schoner is dan de bodemkwaliteitskaart aangeeft.     
Als dit mogelijk is dan wilt de afdeling vergunningen van WSRL, dit voorleggen aan het loket
Waterbodem+. OM de kans op een positief antwoord van Waterbodem+ te vergroten zou ik
willen vragen of jij een zin/vraag op kan stellen, die de haalbaarheid op een positief antwoord
vergroot.

In wezen komt de vraag neer op de kwestie welk bewijsmiddel voor gaat. Daarin heeft bodem+ de volgende
informatie (en in het verleden ook constant als antwoord gegeven):
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/vragen/grond-bagger-
verkla/faq/welk-bewijsmiddel/ Het antwoord is dat zowel kaart als keuringen kunnen worden gebruikt als
milieuhygiënische verklaringen binnen de grenzen die voor die verklaring gelden. De keuringen kunnen op
zichzelf niet worden gemiddeld. Dat laat protocol 1001, m.n. de partijdefinitie, niet toe. Maar de keuringen
geven geen aanleiding om een toepassing binnen de grenzen van de BKK uit te sluiten (ze liggen wel mooi in
de verdeling, zelfs iets schoner dan de BKK doet vermoeden). Aan die toepassing doet niet af dat uit
partijkeuringen blijkt dat soms ook een NT partij voor kan komen. Dat is ook expliciet onderkent door het
bevoegd gezag.

 

2.       De ON wilt een deel uit de Brakelse Benedenwaarden gaan verwerken in de wakkere dijk op
basis van AP04 keuringen, bij elkaar 12.500 m3. Deze grond maakt onderdeel uit van de
120.000m3 die in het kader van de bodemkwaliteitskaart als GBT richting de wakkere dijk
vervoert gaat worden, dit als de bodemkwaliteitskaart weer actief is. Hij wilt dit doen om
zoveel mogelijk stilstand en vertraging in en van de werkzaamheden te voorkomen. Ik weet
dat het mogelijk is om deze grond op basis van de AP04 keuringen te verwerken in de
wakkere dijk, de vraag is echter mag als de 12.500m3 verwerkt op basis van de AP04
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keuringen het overige deel nog op basis van de bodemkwaliteitskaart verwerkt worden
 aangezien het als GBT één partij moet blijven?

Ja. Daarvoor is bepalend of de gehele partij wordt toegepast (wat zo is) en niet welk bewijsmiddel is gebruikt
bij die toepassing van een deel.

 

3.       Is het toepassen van een grootschalige bodemtoepassing in het theoretisch afslagprofiel van
de dijk mogelijk, dit afslag profiel valt onder het waterbodem regime, WSRL wordt in de
toekomstige situatie geen bevoegd gezag, dit in tegenstelling van wat ik in het overleg heb
aangegeven.
Het maken van een afspraak met de afdeling Kennis en advies van WSRL is hiermee komen te
vervallen. Ik heb de vraag is een GBT in het Theoretisch afslagprofiel mogelijk voorgelegd aan

Over het toepassen van een GBT in het theoretisch afslagprofiel is toendertijd met de omgevingsdienst, 
, overleg over geweest (toen het nog landbodem was). Daarin bleek niet van een probleem. De

grootschalige bodemtoepassing is volgens mij ook gewoon mogelijk. Dit in de eerste plaats omdat de dikte
(2m) in het algemeen wordt gehaald en in de Nota van Toelichting al is vermeld dat dit aan de randen dus
niet het geval zal zijn maar dat dit geen probleem is. Verder is de GBT onderdeel van de ruimtelijke inrichting
(functioneel dus) en kent een leeflaag. WSRL gaat deze dijk beheren als een dijk, de afdekleg bestaat uit cat3
lei en bij  mogelijke afslag van het afslagprofiel wordt deze weer aangevuld.

 

Mochten er nog vragen zijn omtrent de bovenstaande punten, dan is
@rws.nl  van Programma directie Ruimte voor de Rivier bereikbaar, ivm

mijn vakantie wil ik vragen om  ook op de hoogte te houden.
 

 
Met vriendelijke groet,

  
Team Dijken Wegen en Watergangen
Afdeling Weg- En Waterbouw

T: 
M
E: @wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres: 
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel    

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet
voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

 

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







bodemkwaliteitskaart
 
Geachte heer ,
 
Hieronder vindt u de terugkoppeling van de helpdesk omtrent de geldigheid van de betreffende
bodemkwaliteitskaart.
 
Conclusie:
De huidige bodekwaliteitskaart is ouder dan 5 jaar. Er moet in dit geval een actualisatieonderzoek
uitgevoerd worden om te onderzoeken of de gegevens nog actueel zijn. De kaart dient vervolgens
opnieuw vastgesteld te worden.
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende op te hoogte te hebben gebracht.
 
 
 

Met vriendelijke groet,

Team Vergunningen West
Afdeling Vergunningen

T: 
M: 
E: @wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres: 
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel    

 

 

 

 

 

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet
voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

 
 
 
Van: noreply@rws.nl [mailto:noreply@rws.nl] 
Verzonden: woensdag 1 april 2015 15:41
Aan: 
Onderwerp: Antwoord op uw vraag met nummer 15 04 0018
 
Geachte mevrouw ,

Op 01-04-2015 09:52 heeft u een vraag aan ons gesteld.

De vraag die u ons stelde was:
Graag wil ik een vraag stellen over de houdbaarheid van bodemkwaliteitskaarten. De termijn
van 5 jaar is verstreken en nu willen wij weten of wij een actualiteitsonderzoek uit moeten
voeren.
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In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie:
Uit telefonisch overleg blijkt dat de vaststelling van de kaart 5 jaar is , maar de gegevens op
de kaart 7 jaar oud zijn. Op basis van de regelgeving is de geldigheid van de gegevens op de
bodemkwaliteitskaart maximaal 5 jaar . Een bodemkwaliteitskaart dient actueel te zijn en
gehouden te worden . De geldigheidstermijn is dus niet gekoppeld aan de vaststelling van de
datum van de kaart, maar aan de gegevens op de kaart. 
Indien de gegevens ouder zijn als vijf jaar dient onderzocht te worden of de gegevens nog
actueel zijn en dient de kaart opnieuw vastgesteld te worden .

Artikel 4.3.5. Bodemkwaliteitskaart
1. Een kaart als bedoeld in artikel 47, onder a, 48, onder a, en 57, tweede lid, van het besluit,
wordt opgesteld volgens de richtlijnen in bijlage D, onderdeel II, van deze regeling en voldoet
aan de eisen in bijlage M van deze regeling.

Bijlage M. , behorende bij artikel 4.3.5 en 4.8.2
Eisen opstellen kaarten actuele kwaliteit van de bodem en de bodem of oever van een
oppervlaktewaterlichaam
4. Voorbewerken gegevens actuele bodemkwaliteit per deelgebied
7. Gegevens zijn voldoende recent indien de gegevens niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien de
gegevens ouder zijn dan 5 jaar wordt getoetst (bijvoorbeeld via de vergelijking met recentere
gegevens) of de gegevens nog actueel zijn.

Richtlijn bodemkwaliteitskaarten :
pgn 14
? de datum van het onderzoek voldoende recent is om te waarborgen dat de gegevens nog van
toepassing zijn. Gegevens zijn voldoende recent indien de gegevens niet ouder zijn dan 5 jaar.
Indien de gegevens ouder zijn dan 5 jaar dient te worden getoetst (bijvoorbeeld via de
vergelijking met recentere gegevens) of de gegevens nog van toepassing zijn. Met name bij de
zware metalen zal dat veelvuldig het geval zijn;

pgn 29
Wanneer nieuwe gegevens binnen het beheersgebied beschikbaar komen worden deze
eveneens in
het gegevensbestand opgenomen. Hierdoor ontstaat een actueel gegevensbestand. Deze
nieuwe
gegevens kunnen aanleiding vormen tot een herziening van de bodemkwaliteitskaart. De
actualiteit
van de bodemkwaliteitskaart en de noodzaak tot herziening wordt ambtelijk met enige
regelmaat
getoetst. Na herziening dient de bodemkwaliteitskaart opnieuw beleidsmatig te worden
vastgesteld.
Ook in het geval dat er echter geen wijzigingen in de bodemkwaliteitskaart optreden moet
deze
periodiek (eens per 5 jaar) opnieuw beleidsmatig worden vastgesteld.
Bij de herziening moeten in principe alle stappen voor het opstellen van een
bodemkwaliteitskaart
opnieuw worden doorlopen om vast te stellen of de huidige bodemkwaliteitskaart nog wel
voldoende
in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Wij hopen uw vraag naar tevredenheid te hebben beantwoord. Voor eventuele vervolgvragen
kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.



Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat
Helpdesk Bodem+
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/
www.bodemplus.nl

Disclaimer: Wij streven ernaar een zo juist en volledig mogelijk antwoord te geven.
Desondanks bestaat er altijd een kans dat het antwoord, bijvoorbeeld door onvolledige
gegevens bij de vraagstelling, niet geheel correct of volledig is. Wij kunnen daarom geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor de beslissingen die op basis van onze antwoorden worden
genomen.

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Ik denk dat hier sprake is van een categorie 1 bouwstof. Dat zou je even kunnen
checken. Evenals de eis van artikel 10, eerste lid onder c.
 
Hopelijk kan je hiermee uit de voeten.
 
Groet,

 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Domein Wonen, Water en Producten 
Afdeling Handhaving Water en Bodem
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
 
Bezoekadres:
Graadt van Roggenweg 500
3531 AH  Utrecht
 
M  
E @ilent.nl
 
Van: ) - ILT 
Verzonden: woensdag 11 maart 2015 9:20
Aan:  - ILT
Onderwerp: Halfverharding Munnikenland
 
Hallo
 
Ik heb een vraag inzake de verplichte terugneembaarheid van halfverharding.
 
Op de parkeerplaats van Munnikenland ligt nu halfverharding wat gestort is voor de
inwerkingtreding van het Bbk.
De nieuwe parkeerplaats wordt opgehoogd en na ophoging afgewerkt met
elementverharding.
 

 is van mening dat de oude verhardingslaag voor de ophoging niet
opgeruimd hoeft te worden aangezien
de verplichte terugneembaarheid zoals gesteld in het Bbk niet van toepassing is omdat
de toepassing van de halfverharding
heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van het Bbk.
 
Of hij juridisch gelijk heeft weet ik niet maar in mijn ogen ruim je eerst je oude troep
op, maar dat kost geld.
 
Is het juridisch mogelijk om af te dwingen dat voordat gestart wordt met de ophoging
van de parkeerplaats de oude verhardingslaag
wordt verwijderd?
 
Ik hoor graag van je.
 
Grts 
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adviseer u om niet akkoord te gaan met deze toepassing op grond van het hierboven
staande.

Hiernaast wil ik volledigheidshalve opmerken dat er bij een ingreep in de bodem of
oever van een oppervlaktewaterlichaam, waarbij 1000 m3 van die bodem of oever de
interventiewaarde overschrijdt, sprake is van een aangewezen werkzaamheid. Dit houdt
in dat het ontgraven alleen kan plaatsvinden door een, op basis van de BRL
7000/protocol 7003 erkende rechtspersoon. De uitvoering moet plaatsvinden onder de
BRL 7000 respectievelijk protocol 7003. Het samenvoegen van klasse B- en klasse NT
slib is tijdens de ontgraving overigens ook niet toegestaan op basis van BRL 7003. Het
leek mij goed om nu alvast aan te geven dat ik bij daadwerkelijke ontgraving in het
voornoemde geval ik mijn bevindingen ter verdere inhoudelijke beoordeling zal
doorgeven aan de afdeling Kwalibo van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Indien u nog vragen hebt hoor ik het graag en ik word graag geïnformeerd als het
Waterschap met betrekking tot dit verzoek een standpunt heeft ingenomen gelet op het
feit dat het bevoegd gezag per 1 juli as wijzigt.









De vragen 1 en 2 voortkomend uit het overleg van 30-4-2015 tussen GMB van Oord en WSRL  komen
hierbij in mijn optiek te vervallen, deze vragen zijn door  nog wel voorzien van een
antwoord .
 

1.       In het overleg van 20-4-2015 is aangehaald dat de partijkeuringen gemiddeld schoner zijn dan
de bodemkwaliteitskaart, op basis hiervan kan de grond in zijn geheel als GBT toegepast
wordt in de wakkere dijk, ik heb dit zo begrepen van .
Kunnen de partijkeuringen überhaupt samengevoegd worden incl. het deel niet toepasbaar,
ongeacht dat de grond dan gemiddeld schoner is dan de bodemkwaliteitskaart aangeeft.     
Als dit mogelijk is dan wilt de afdeling vergunningen van WSRL, dit voorleggen aan het loket
Waterbodem+. OM de kans op een positief antwoord van Waterbodem+ te vergroten zou ik
willen vragen of jij een zin/vraag op kan stellen, die de haalbaarheid op een positief antwoord
vergroot.

In wezen komt de vraag neer op de kwestie welk bewijsmiddel voor gaat. Daarin heeft bodem+ de volgende
informatie (en in het verleden ook constant als antwoord gegeven):
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/vragen/grond-bagger-
verkla/faq/welk-bewijsmiddel/ Het antwoord is dat zowel kaart als keuringen kunnen worden gebruikt als
milieuhygiënische verklaringen binnen de grenzen die voor die verklaring gelden. De keuringen kunnen op
zichzelf niet worden gemiddeld. Dat laat protocol 1001, m.n. de partijdefinitie, niet toe. Maar de keuringen
geven geen aanleiding om een toepassing binnen de grenzen van de BKK uit te sluiten (ze liggen wel mooi in
de verdeling, zelfs iets schoner dan de BKK doet vermoeden). Aan die toepassing doet niet af dat uit
partijkeuringen blijkt dat soms ook een NT partij voor kan komen. Dat is ook expliciet onderkent door het
bevoegd gezag.

 

2.       De ON wilt een deel uit de Brakelse Benedenwaarden gaan verwerken in de wakkere dijk op
basis van AP04 keuringen, bij elkaar 12.500 m3. Deze grond maakt onderdeel uit van de
120.000m3 die in het kader van de bodemkwaliteitskaart als GBT richting de wakkere dijk
vervoert gaat worden, dit als de bodemkwaliteitskaart weer actief is. Hij wilt dit doen om
zoveel mogelijk stilstand en vertraging in en van de werkzaamheden te voorkomen. Ik weet
dat het mogelijk is om deze grond op basis van de AP04 keuringen te verwerken in de
wakkere dijk, de vraag is echter mag als de 12.500m3 verwerkt op basis van de AP04
keuringen het overige deel nog op basis van de bodemkwaliteitskaart verwerkt worden
 aangezien het als GBT één partij moet blijven?

Ja. Daarvoor is bepalend of de gehele partij wordt toegepast (wat zo is) en niet welk bewijsmiddel is gebruikt
bij die toepassing van een deel.

 

3.       Is het toepassen van een grootschalige bodemtoepassing in het theoretisch afslagprofiel van
de dijk mogelijk, dit afslag profiel valt onder het waterbodem regime, WSRL wordt in de
toekomstige situatie geen bevoegd gezag, dit in tegenstelling van wat ik in het overleg heb
aangegeven.
Het maken van een afspraak met de afdeling Kennis en advies van WSRL is hiermee komen te
vervallen. Ik heb de vraag is een GBT in het Theoretisch afslagprofiel mogelijk voorgelegd aan

Over het toepassen van een GBT in het theoretisch afslagprofiel is toendertijd met de omgevingsdienst, Philip
Hoek, overleg over geweest (toen het nog landbodem was). Daarin bleek niet van een probleem. De
grootschalige bodemtoepassing is volgens mij ook gewoon mogelijk. Dit in de eerste plaats omdat de dikte
(2m) in het algemeen wordt gehaald en in de Nota van Toelichting al is vermeld dat dit aan de randen dus
niet het geval zal zijn maar dat dit geen probleem is. Verder is de GBT onderdeel van de ruimtelijke inrichting
(functioneel dus) en kent een leeflaag. WSRL gaat deze dijk beheren als een dijk, de afdekleg bestaat uit cat3
lei en bij  mogelijke afslag van het afslagprofiel wordt deze weer aangevuld.

 

Mochten er nog vragen zijn omtrent de bovenstaande punten, dan is 
@rws.n ) van Programma directie Ruimte voor de Rivier bereikbaar, ivm

mijn vakantie wil ik vragen om  ook op de hoogte te houden.
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Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager Munnikenland 
Team Dijken Wegen en Watergangen
Afdeling Weg- En Waterbouw

T:
M:
E: @wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres: 
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel    

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet
voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

 

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

Hierbij neem ik aan dat de oude Delta dijk ook een beschermlaag had van 1 meter klei om deze voldoende
erosiebestendig te krijgen. Als dit zo was dan is de klei toch beschikbaar?

Ik hoor graag van je of ik iets over het hoofd zie, hiernaast zou ik nog een onderbouwing van je ontvangen.

Met vriendelijke groet,

ILT

________________________________

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages. .
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1 van 2 

Geofox-Lexmond bv 

Jules Verneweg 21-15 
Postbus 2205 
5
T
F

www.geofox-lexmond.nl 
@geofox-lexmond.nl 

Overige vestigingen: 
Oldenzaal en Gouda 

KvK Enschede nr. 06056452 

 

Uw kenmerk: --/-- Ons kenmerk: 20131633_a5BRF.doc Tilburg, 29 mei 2015 

Onderwerp: Noordelijke deltadijk in Munnikenland 
Locatie: RvR project Munnikenland 
Projectnummer: 20131633/MSEE 
Behandeld door:  

Geachte , 

Hierbij ontvangt u onze reactie op de email van de  van ILT (d.d. 12-5-2015) met 
betrekking tot het toepassen van klasse B baggerspecie (uiterwaardengrond, klei) in de aan te 
leggen oeverwal ter hoogte van de noordelijke Deltadijk. 

De noordelijke Deltadijk heeft haar functie als primaire waterkering verloren door de aanleg van de 
Wakkere Dijk. In het kader van het Ruimte voor de Rivierproject Munnikenland zal de ‘oude 
waterkering (Deltadijk) worden ontmanteld, om bij hoogwater een betere afvoer van water te 
creëren. Binnen de geplande natuurwaarden wordt dit gebied heringericht waarbij het uitgangspunt 
is dat zoveel mogelijk grond binnen het gebied wordt hergebruikt. 

De noordelijke Deltadijk zal een functie als oeverwal krijgen en dient te worden verlaagd tot een 
hoogte van 2,5 m +NAP. Door de aanleg van deze oeverwal zal bij hoogwater het water niet direct 
het achterland in stromen De combinatie van Oord/GMB heeft de aan te leggen oeverwal als een 
grootschalige bodemtoepassing gemeld. Een grootschalige bodemtoepassing heeft een minimale 
hoogte van 2,0 meter en een minimale omvang van 5.000 m

3
. De grootschalige bodemtoepassing 

moet worden afgewerkt met een erosiebestendige kleilaag van 0,5 meter dikte met een kwaliteit 
klasse A. Aan deze voorwaarden kan worden voldaan. 

Het zand in de huidige deltadijk zal worden ontgraven tot in ieder geval het gewenste niveau van 0 
m+ NAP, binnen het contour van het gegraven cunet t.b.v. de aanleg van  de Deltadijk. De Deltadijk 
is destijds gerealiseerd middels het graven van een cunet, hierin werd de kern van zand in 
opgespoten en vervolgens werd de dijk afgedekt met de vrijkomende klei uit het cunet.  
Voor de opbouw van de natuurlijke oeverwal kan kleigrond  uit de Brakelse beneden waarden 
(erosiebestendige klasse B) worden aangewend die in het gebied Munnikenland vrijkomt. Deze 
kleigrond ligt direct ten noorden van de noordelijke Deltadijk. Het zand dat vrijkomt bij het 
ontmantelen van de Deltadijk kan onder het BRL 9335-2 certificaat worden afgevoerd en zal vooral 
worden bestemd voor andere dijkverbeteringsprojecten. Door de oeverwal op te bouwen met 
gebiedseigen erosiebestendige (klasse B) kleigrond ontstaat ook oeverwal die past binnen het 
landschappelijke karakter van het gebied Munnikenland. Daarnaast is er, technisch gezien, een 
voorkeur voor het toepassen van erosiebestendige kleigrond in plaats van zand.  

Combinatie Van Oord – GMB 
 

Postbus 28 

6306 ZG  Brakel 
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........................................................................
Handhaving Water en Bodem
Domein Wonen, Water en Producten
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Graadt van Roggenweg 500  | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
........................................................................
M 

@ILenT.nl
http://www.ILenT.nl
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
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. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
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Datum aanvraag: 19 februari 2015 Aanvraagnummer: 1665585 Pagina 2 van 2

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Water of stoffen brengen op een zuiveringtechnisch werk

• Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Bijlagen











Datum aanvraag: 19 februari 2015 Aanvraagnummer: 1665585 Bevoegd gezag: Waterschap Rivierenland Pagina 2 van 2

3 Lozing bij onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten

Welke technieken wilt u
toepassen?

-

Welke stoffen wilt u toepassen? -

Welke conserveringsmiddelen wilt
u toepassen?

-

Hoe groot is de hoeveelheid
ontvetters die u wilt toepassen?

-

4 Lozing bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in oppervlaktewater

Wat is de kwaliteit van de
te ontgraven of te baggeren
waterbodem?

Zie bijlagen

Overschrijdt de kwaliteit
van de waterbodem de
interventiewaarden?

Ja
Nee









Afdeling Plannen
Waterschap Rivierenland

(ik werk op ma, di, do, vr)

T
M
E: @wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres: 
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel    

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwel jk zijn. Is dit bericht
niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil b j het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

 
 

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. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
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Van:
Aan: ) - ILT
Onderwerp: Asbest spot Munnikenland
Datum: donderdag 18 juni 2015 14:09:44
Bijlagen: 01 Situatietekening Munnikenland_locatie aangetroffen asbest.pdf

Geachte heer 

Bij het ruimte voor de rivier project Munnikenland te Brakel is tijdens de werkzaamheden een kleine
asbest spot aangetroffen.
Het gaat om ca 10m3 asbest verdacht materiaal.
Na het aantreffen zijn de omringende werkzaamheden stil gelegd en is de spot afgedekt (zie foto’s)
Om verdere vertragingen van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken zou ik graag een plan
van aanpak willen opstellen voor het verwijderen van deze spot.
Voorstel is om de saneringswerkzaamheden  te laten vallen onder de zorgplicht.
De saneringswerkzaamheden te laten uitvoeren door een BRL SIKB 7000 gecertificeerd bedrijf.
Een BRL SIKB 6000 gecertificeerd bedrijf de bodem laten uitkeuren.
De asbest verdachte grond afvoeren naar een erkende verwerker.
Na afloop zal er een evaluatie verslag worden ingediend.
Kunt u mij laten weten of u zich in bovenstaande kunt vinden of dat ik andere maatregelen moet
treffen.

Met vriendelijke groet,

Uitvoering

GMB Services B.V.
Dalwagenseweg 51 – 4043 MT – OPHEUSDEN
Postbus 2 – 4043 ZG – OPHEUSDEN
T (
F (
M (
E  @gmb.eu
W www.gmb.eu
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Wettelijk verplichte velden
Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld. De inhoudelijke correctheid van de
ingevulde velden is niet gecontroleerd, dat is een taak voor het bevoegd gezag.

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet wel aan de wettelijke vereisten voor het
tijdig indienen van een melding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt
om uw beoordeling van deze melding aan deze melding te koppelen. Daarvoor dient
u in te loggen in het systeem.

U kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen
kenmerk. Tevens kunt u in een memoveld uw bevindingen opnemen. De volgende
statusvelden staan tot uw beschikking:

Indicatie 'Volledig' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Goedgekeurd' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Ingetrokken door melder' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Partij is toegepast' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Administratief afgehandeld' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Toezicht houden in het veld' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart' (Ja/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd. 

Disclaimer
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie
bevatten. Agentschap NL is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de
tijdige verzending en ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments.

This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. NL Agency shall not
be liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor for any
delay in receipt.

 





1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar
Naam Combinatie van Oord - GMB

Postadres Postbus 28

6306ZG Brakel

Telefoonnummer 0625016541

Faxnummer --

E-mailadres anja.denhollander@vanoord.com

Contactpersoon

Naam Mevrouw Anja den Hollander

Telefoonnummer --

Mobielnummer --

E-mailadres --

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder
Naam Combinatie van Oord - GMB

Postadres Postbus 28

6306ZG Brakel

Telefoonnummer 0625016541

Faxnummer --

E-mailadres @vanoord.com

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer --

Mobielnummer --

E-mailadres --

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of

baggerspecie
Toegepast materiaal: Grond

Toepassingtype: Toepassing op natte bodem volgens generiek

toetsingskader

Toepassingsgebied: --

10.2e
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4. Project details
Naam: Munnikenland

Startdatum: 1-3-2014

Einddatum: 1-6-2016

5. Toepassing details
Toe te passen partij

Startdatum: 22-06-2015

Afrondingsdatum: 02-10-2015

Materiaal hoeveelheid: 3000 m³

6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres: --  

Postcode: --

Plaats: Poederoijen

X-coördinaat: 132187

Y-coördinaat: 423793

Omschrijving: Grond uit de Schouwendijk wordt toegepast in

het afslagprofiel van de Wakkere Dijk ter

hoogte van WAK 4. De uitkomende grond uit

de Schouwendijk is ten behoeve van de

verbreding van de Schouwendijk. 

Plattegrond

Bijgevoegde plattegronden: WAK 4 X132187 Y423793.gif

7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting: --

Adres: --  

Postcode: --

Plaats: Poederoijen

X-coördinaat: 132072

Y-coördinaat: 423537

Omschrijving: Grond uit de Schouwendijk wordt toegepast in



het afslagprofiel van de Wakkere Dijk ter

hoogte van WAK 4. De uitkomende grond uit

de Schouwendijk is ten behoeve van de

verbreding van de Schouwendijk. 

Plattegrond

Bijgevoegde plattegronden: Schouwendijk X132072 Y423537.gif

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

Bevoegd Gezag

Naam: Waterschap Rivierenland

Afdeling: --

Adres: Postbus 599 

Postcode: 4000AN

Plaats: TIEL

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter

plaatse van de toepassing
Waterbodemfunctieklasse: Klasse B

10. Milieuhygiënische verklaringen
Milieuhygiënische verklaringen: Verklaring op basis van bodemkwaliteitskaart

Bevoegd Gezag Type Waterschap

Naam BKK-Beheerder Waterschap Rivierenland

Naam / codering BKK-zone H2

Kwaliteitgegevens bestand: --

11. Fysische gegevens van de toe te passen grond of

baggerspecie
Lutum-fractie: --

Organische stof gehalte: --

10.2e



% Bodemvreemd materiaal (Afval): --

% Bodemvreemd materiaal (Puin): --

12. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder: Grond Sdijk naar afslag WAK 4

Opmerking melder: 

Grond uit de Schouwendijk wordt toegepast in het afslagprofiel van de Wakkere Dijk ter

hoogte van WAK 4. De uitkomende grond uit de Schouwendijk is ten behoeve van de

verbreding van de Schouwendijk. 

Kenmerk bevoegd gezag: --

Naam behandelaar: --

Opmerking bevoegd gezag: --

Indicatie 'Volledig': Onbekend

Indicatie 'Goedgekeurd': Onbekend

Indicatie 'Ingetrokken door melder': Onbekend

Indicatie 'Partij is toegepast': Onbekend

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend

Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend

Indicatie 'Toezicht gehouden in het

veld': 

Onbekend

Indicatie 'Bruikbaar voor

bodemkwaliteitskaart': 

Onbekend



Van:
Aan:  - ILT
Onderwerp: FW: 313271.0; Melding Besluit bodemkwaliteit, d.d. 15-06-2015, kenmerk Zand DEL cunet Sdijk Deltadijk

Munnikenland (L-2013-074578)
Datum: vrijdag 26 juni 2015 14:00:20
Bijlagen: Logo.png

Lint.png
Melding_313271.0.pdf

Van:  
Verzonden: vrijdag 26 juni 2015 13:59
Aan:  - ILT @ilent.nl)
Onderwerp: FW: 313271.0; Melding Besluit bodemkwaliteit, d.d. 15-06-2015, kenmerk Zand DEL cunet
Sdijk Deltadijk Munnikenland (L-2013-074578)

Bijgevoegde BBK-melding valt per 1 juli as onder gezag RWS –IL & T. Het rapport is te groot om door
te zenden. Ik neem aan dat jullie dit rapport ook al hebben.
Jammer dat wij de melding nu pas van Vergunningen hebben gekregen, is al op 15-JUN gedaan.
Voor zover ik het heb kunnen zien is deze melding nog niet uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Team Handhaving Midden
Afdeling Handhaving

T: 
M:
E @wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres: 
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel    

Waterschap Hollandse Delta
Postbus 4103
2980GC Ridderkerk  

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl
respectievel jk www.waterschaphollandsedelta.nl

Beide Waterschappen hechten veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet
voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Van: Mailbox Meldpuntbodemkwaliteit 
Verzonden: vrijdag 26 juni 2015 9:55
Aan: 
Onderwerp: 313271.0; Melding Besluit bodemkwaliteit, d.d. 15-06-2015, kenmerk Zand DEL cunet Sdijk
Deltadijk Munnikenland (L-2013-074578)

Beste collega,

Ik stuur je hierbij een getoetste en goedgekeurde melding van het besluit BBK.
Wil je voor nadere info of opmerkingen contact opnemen met Fathia Timmermans.
Hartelijke groet,
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Van: Mailer Meldsysteem Bodemkwaliteit [mailto:noreply@agentschapnl.nl] 
Verzonden: maandag 15 juni 2015 14:03
Aan:  Mailbox Meldpuntbodemkwaliteit
Onderwerp: Nieuwe melding voorgenomen toepassing
 

Geachte heer/mevrouw

Bij deze ontvangt u een nieuwe melding met nummer 313271.0. De melding is ingediend
door  namens Combinatie van Oord - GMB en/of Combinatie van Oord
- GMB. De melder heeft aan deze melding het kenmerk Zand DEL cunet Sdijk
meegegeven. Het betreft een toepassing van Grond op de locatie Poederoijen.

In de bijlagen treft u alle meldingsinformatie aan. De melder heeft 3 bestand(en) aan de
melding toegevoegd, die vanwege de omvang niet per mail kunnen worden verzonden.
Deze bestanden kunt u hier inzien:

Schouwendijk X132072 Y423537.gif
Deltadijk X131025 Y424449.gif
20141316_a1RAP.pdf

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constateert dat de melding niet correct is of dat er meldingsinformatie ontbreekt
of dat een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit
bodemkwaliteit, dan dient u daarover rechtstreeks met de melder te communiceren. Het
meldsysteem ondersteunt deze communicatie niet. De melder is de enige die
aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de melding. Wij verzoeken u de melder
eventuele wijzigingen/aanvullingen via het meldsysteem bij u te laten indienen.Voor deze
melding heeft het systeem de volgende zaken geconstateerd:

Wettelijk verplichte velden
Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld. De inhoudelijke correctheid van de
ingevulde velden is niet gecontroleerd, dat is een taak voor het bevoegd gezag.

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet wel aan de wettelijke vereisten voor het
tijdig indienen van een melding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt om
uw beoordeling van deze melding aan deze melding te koppelen. Daarvoor dient u in te
loggen in het systeem.

U kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen
kenmerk. Tevens kunt u in een memoveld uw bevindingen opnemen. De volgende
statusvelden staan tot uw beschikking:

Indicatie 'Volledig' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Goedgekeurd' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Ingetrokken door melder' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Partij is toegepast' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Administratief afgehandeld' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Toezicht houden in het veld' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart' (Ja/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet,
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Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd. 

Disclaimer
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie
bevatten. Agentschap NL is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige
verzending en ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments.

This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. NL Agency shall not be
liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor for any delay in
receipt.

 





In de bijlagen treft u alle meldingsinformatie aan. De melder heeft 3 bestand(en) aan de
melding toegevoegd, die vanwege de omvang niet per mail kunnen worden verzonden.
Deze bestanden kunt u hier inzien:

Kom Z X131214 Y423807.gif
Deltadijk X131025 Y424449.gif
20141316_a1RAP.pdf

U dient hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Indien u constateert dat de melding niet correct is of dat er meldingsinformatie ontbreekt
of dat een melding anderszins niet voldoet aan de vereisten van het Besluit
bodemkwaliteit, dan dient u daarover rechtstreeks met de melder te communiceren. Het
meldsysteem ondersteunt deze communicatie niet. De melder is de enige die
aanvullingen en wijzigingen aan kan brengen op de melding. Wij verzoeken u de melder
eventuele wijzigingen/aanvullingen via het meldsysteem bij u te laten indienen.Voor deze
melding heeft het systeem de volgende zaken geconstateerd:

Wettelijk verplichte velden
Niet alle wettelijk verplichte velden zijn ingevuld. De inhoudelijke correctheid van de
ingevulde velden is niet gecontroleerd, dat is een taak voor het bevoegd gezag.

Termijnen
De ingevulde datum van toepassing voldoet wel aan de wettelijke vereisten voor het
tijdig indienen van een melding.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheden die het systeem biedt om
uw beoordeling van deze melding aan deze melding te koppelen. Daarvoor dient u in te
loggen in het systeem.

U kunt verschillende statusvelden aan deze melding koppelen alsmede uw eigen
kenmerk. Tevens kunt u in een memoveld uw bevindingen opnemen. De volgende
statusvelden staan tot uw beschikking:

Indicatie 'Volledig' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Goedgekeurd' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Ingetrokken door melder' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Partij is toegepast' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Administratief afgehandeld' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Toezicht houden in het veld' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld' (Ja/Nee/Onbekend)
Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart' (Ja/Nee/Onbekend)

Met vriendelijke groet,

Meldkamer Meldpunt Bodemkwaliteit

Dit bericht is automatisch gegenereerd. 

Disclaimer
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie
bevatten. Agentschap NL is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid noch voor de tijdige
verzending en ontvangst van dit e-mailbericht en mogelijke attachments.

This e-mail may contain confidential material intended for the addressee only. NL Agency shall not be
liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor for any delay in
receipt.



 





1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar
Naam Combinatie van Oord - GMB

Postadres Postbus 28

6306ZG Brakel

Telefoonnummer 0625016541

Faxnummer --

E-mailadres @vanoord.com

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer --

Mobielnummer --

E-mailadres --

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder
Naam Combinatie van Oord - GMB

Postadres Postbus 28

6306ZG Brakel

Telefoonnummer 0625016541

Faxnummer --

E-mailadres @vanoord.com

Contactpersoon

Naam

Telefoonnummer --

Mobielnummer --

E-mailadres --

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of

baggerspecie
Toegepast materiaal: Grond

Toepassingtype: Toepassing in grootschalige bodemtoepassing

GBT Kern of Leeflaag: Kern

Toepassingsgebied: In / op de waterbodem in aëroob milieu
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4. Project details
Naam: Munnikenland

Startdatum: 1-3-2014

Einddatum: 1-6-2016

5. Toepassing details
Toe te passen partij

Startdatum: 22-06-2015

Afrondingsdatum: 20-07-2015

Materiaal hoeveelheid: 2800 m³

Toepassing

Laagdikte (m): --

Laagdikte volume (m³): --

Laagdikte beschrijving: --

Leeflaag dikte (m): --

Leeflaag volume (m³): --

Leeflaag beschrijving: --

Rapport

Naam organisatie die rapport

geschreven heeft: 

--

Rapportnummer: --

6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres: --  

Postcode: --

Plaats: poederoijen

X-coördinaat: 131214

Y-coördinaat: 423807

Omschrijving: Klei Cat. 3 vanuit de Deltadijk wordt toegepast

in de Munnikenlandse Kom. 

Plattegrond

Bijgevoegde plattegronden: Kom Z X131214 Y423807.gif



7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting: --

Adres: --  

Postcode: --

Plaats: Poederoijen

X-coördinaat: 131025

Y-coördinaat: 424449

Omschrijving: Klei Cat. 3 vanuit de Deltadijk wordt toegepast

in de Munnikenlandse Kom. 

Plattegrond

Bijgevoegde plattegronden: Deltadijk X131025 Y424449.gif

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

Bevoegd Gezag

Naam: Waterschap Rivierenland

Afdeling: --

Adres: Postbus 599 

Postcode: 4000AN

Plaats: TIEL

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter

plaatse van de toepassing
Waterbodemfunctieklasse: Klasse A

10. Milieuhygiënische verklaringen
Milieuhygiënische verklaringen: Partijkeuring

Naam Producent Geofox-Lexmond B.V.

Certificaatnummer 20141316_a1RAP

--

10.2e



Milieuhygiënische verklaringen: 20141316_a1RAP.pdf

Kwaliteitgegevens bestand: --

11. Fysische gegevens van de toe te passen grond of

baggerspecie
Lutum-fractie: --

Organische stof gehalte: --

% Bodemvreemd materiaal (Afval): --

% Bodemvreemd materiaal (Puin): --

12. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder: Klei Cat3 uit Del naar Kom Z

Opmerking melder: 

Klei Cat. 3 vanuit de Deltadijk wordt toegepast in de Munnikenlandse Kom. (intern; Kom

Z, zijde Van der Zalm).

Kenmerk bevoegd gezag: --

Naam behandelaar: --

Opmerking bevoegd gezag: --

Indicatie 'Volledig': Onbekend

Indicatie 'Goedgekeurd': Onbekend

Indicatie 'Ingetrokken door melder': Onbekend

Indicatie 'Partij is toegepast': Onbekend

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend

Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend

Indicatie 'Toezicht gehouden in het

veld': 

Onbekend

Indicatie 'Bruikbaar voor

bodemkwaliteitskaart': 

Onbekend









This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
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Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een 
onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. 
 
Tabel 1: Overzicht werkzaamheden 
Locatie Partij Monsteromschrijving  Analyses 
Noordelijke Deltadijk, 
Munnikenlande Waalkade in 
Poederoijen 

klei   mm1a standaardpakket grond1 + 
As+Cr 
 

Noordelijke Deltadijk, 
Munnikenlande Waalkade in 
Poederoijen 

slakken mm1a DVA-106992 

CENTEST L/S 103 
 

1 standaardpakket grond+As+Cr: bepaling van percentages droge stof, organische stof en lutum, en 
analyse op barium, zware metalen (cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10), polychloorbifenylen (som-PCB), minerale olie, 
arseen en chroom; 

2 DVA-10699: indicatief samenstellingsonderzoek bouwstoffen beperkt: PAK, PCB’s, minerale olie; 
3 L/S 10 CENTEST: indicatief uitloogonderzoek 
 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van ALcontrol te Rotterdam.  
 
De analyseresultaten van de klei zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit Bijlage B, tabel 1 en 
2 van de Regeling bodemkwaliteit van de desbetreffende parameters. De analyseresultaten van 
de slakken zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit bijlage A, tabel 1 en 2 van de Regeling 
bodemkwaliteit. De uitgevoerde analyses zijn samen met de resultaten opgenomen in 
respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. 
 
Resultaten en conclusie   
Klei 
Uit de resultaten van het chemisch onderzoek blijkt dat alle gemiddelde meetwaarden lager zijn 
dan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde uit bijlage B, tabel 1 en 2 van de Regeling 
bodemkwaliteit van de desbetreffende parameters. De onderzochte partij klei voldoet indicatief 
aan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit bij 
toepassing in/ op de landbodem en in/ onder oppervlaktewater.  
 
Slakken 
Uit de resultaten van het samenstellingsonderzoek en uitloogonderzoek blijkt dat de gemeten 
parameters van de partij slakken lager liggen dan de detectielimiet en indicatief voldoen aan de 
toetsingswaarden voor een niet-vormgegeven bouwstof.  
 
Op basis van het indicatieve onderzoek blijkt dat zowel de klei als de slakken niet verontreinigd 
zijn. Er zijn geen belemmeringen om deze partij klei/slakken weer in de dijk her te gebruiken op 
en nabij de locatie van ontgraving. 
 
De briefrapportage is onder kwaliteitsborging en met zorg tot stand gekomen. Mocht u naar 
aanleiding van dit rapport nog vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen 
met ondergetekende (bereikbaar op tel. 013 458 21 61). 
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1 Ligging onderzoekslocatie  
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) MM1A

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  #          

droge stof gew.-%  96.6          

UITLOGING
datum start   20-06-2015          

CEN-test L/S=10   #          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.02          

fenantreen mg/kgds  0.03          

antraceen mg/kgds  <0.02          

fluoranteen mg/kgds  0.06          

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.02          

chryseen mg/kgds  0.03          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.02          

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.03          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.02          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.02          

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <0.20          

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2          

PCB 52 µg/kgds  <2          

PCB 101 µg/kgds  <2          

PCB 118 µg/kgds  <2          

PCB 138 µg/kgds  <2          

PCB 153 µg/kgds  <2          

PCB 180 µg/kgds  <2          

som PCB (7) µg/kgds  <14          

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  <20          

UITLOGING
L/S ml/g  10.00          

10.2e

10.2e



GEOFOX-LEXMOND Tilburg BV

Noordelijke Deltadijk (partij slakken) Munnikenland
20141125
12153426

15-06-2015
15-06-2015

25-06-2015

Blad 3 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Diversen (vast) eluaat MM1A

Analyse Eenheid Q 002     

EC na uitloging µS/cm Q 1427          

eind pH na uitloging - Q 11.88          

temperatuur t.b.v. pH °C  20.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

UITLOGING
L/S ml/g Q 10.00          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
antimoon mg/kgds Q <0.039          

arseen mg/kgds Q <0.1          

barium mg/kgds Q 0.17          

cadmium mg/kgds Q <0.01          

chroom mg/kgds Q <0.1          

kobalt mg/kgds Q <0.1          

koper mg/kgds Q 0.59          

kwik mg/kgds Q <0.005          

lood mg/kgds Q <0.1          

molybdeen mg/kgds Q <0.1          

nikkel mg/kgds Q <0.1          

seleen mg/kgds Q <0.039          

tin mg/kgds Q <0.1          

vanadium mg/kgds Q 0.92          

zink mg/kgds Q <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 34          

bromide mg/kgds Q <2          

chloride mg/kgds Q 78          

sulfaat mg/kgds Q <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf 

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Malen van monstermateriaal Diversen (vast) Eigen methode
droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
CEN-test L/S=10 Diversen (vast) Eigen methode
naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Diversen (vast) Idem
antraceen Diversen (vast) Idem
fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem
chryseen Diversen (vast) Idem
benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem
benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem
benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 28 Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)
PCB 52 Diversen (vast) Idem
PCB 101 Diversen (vast) Idem
PCB 118 Diversen (vast) Idem
PCB 138 Diversen (vast) Idem
PCB 153 Diversen (vast) Idem
PCB 180 Diversen (vast) Idem
som PCB (7) Diversen (vast) Idem
totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode
EC na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-ISO 7888
eind pH na uitloging Uitloging (mg/kg ds) Eluaat conform NEN-ISO 10523
antimoon Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
arseen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
barium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
cadmium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
chroom Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
kobalt Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
koper Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
kwik Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852
lood Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
molybdeen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
nikkel Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
seleen Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
tin Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
vanadium Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
zink Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
Fluoride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1
bromide Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
chloride Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem
sulfaat Uitloging (mg/kg ds) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1250028 12-06-2015 12-06-2015 ALC291 Theoretische monsternamedatum

10.2e
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3    Toe ts ings resu l ta ten 



Noordelijke Deltadijk (partij klei) Munnikenland X : gehalte overschrijdt de norm

20141125 2x : >2xAW voor toetsing aan tabel 1 bijlage B, RBK

partij klei @ : >AW+wonen  bij toetsing aan tabel 1 bijlage B, RBK 

 - : gehalte is lager dan de norm

grond  o : er geldt geen norm

 .. .. 
Back2B6 versie 2 april 2015
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0,0

0 fysische bepalingen Aw Wo In i lb T E lb Aw s A B i wb E wb zout H/L

artefacten [g] 0,7 0,0 0,7 0,7

droge stof [%] 87,1 0,0 87

organische stof [% ds] 1,0 0,0 10 10 10

lutum, <2 µm [% ds] 17,0 0,0 25 25 25

metalen mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds Aw Wo In i lb T E lb Aw s A B i wb E wb zout H/L

arseen (As) 7,3 0 9,5 9,5 - - - - - - - - - - - -

barium (Ba) [*] 90 0 121 121 - - - o

cadmium (Cd) 0,14 0 0,20 0,20 - - - - - - - - - - - -

chroom (Cr) 26 0 31 31 - - - - - - - - - - - -

kobalt (Co) 8,8 0 11,7 11,7 - - - - - - - - - - - o

koper (Cu) 18 0 25 25 - - - - - - - - - - - -

kwik (Hg) 0,09 0 0,10 0,10 - - - - - - - - - - - -

lood (Pb) 29 0 36 36 - - - - - - - - - - - -

molybdeen (Mo) 0,35 0 0,4 0,35 - - - - - - - - - - - o

nikkel (Ni) 24 0 31,1 31 - - - - - - - - - - - -

zink (Zn) 75 0 102,4 102 - - - - - - - - - - - -

4 polycyclische aromaten (PAK) mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds Aw Wo In i lb T E lb Aw s A B i wb E wb zout H/L

naftaleen 0,010 0,000 0,01 0,00 0,01 o o o o o o o o o o o o

fenantreen 0,007 0,000 0,01 0,00 0,01 o o o o o o o o o o o o

antraceen 0,007 0,000 0,01 0,00 0,01 o o o o o o o o o o o o

fluorantheen 0,010 0,000 0,01 0,00 0,01 o o o o o o o o o o o o

chryseen 0,007 0,000 0,01 0,00 0,01 o o o o o o o o o o o o

benzo(a)antraceen 0,007 0,000 0,01 0,00 0,01 o o o o o o o o o o o o

benzo(a)pyreen 0,007 0,000 0,01 0,00 0,01 o o o o o o o o o o o o

benzo(k)fluorantheen 0,007 0,000 0,01 0,00 0,01 o o o o o o o o o o o o

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,007 0,000 0,01 0,00 0,01 o o o o o o o o o o o o

benzo(ghi)peryleen 0,007 0,000 0,01 0,00 0,01 o o o o o o o o o o o o

PAK som 10 0,076 0 0,08 0,00 0,08 - - - - - o - - - - o -

5 gechloreerde koolwaterstoffen mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds Aw Wo In i lb T E lb Aw s A B i wb E wb zout H/L

d PCB's mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds Aw Wo In i lb T E lb Aw s A B i wb E wb zout H/L

PCB 28 0,0007 0,0000 0,0035 0,0000 0,0035 o o o o o o - - o o o o

PCB 52 0,0007 0,0000 0,0035 0,0000 0,0035 o o o o o o - - o o o o

PCB 101 0,0007 0,0000 0,0035 0,0000 0,0035 o o o o o o - - o o o o

PCB 118 0,0007 0,0000 0,0035 0,0000 0,0035 o o o o o o - - o o o o

PCB 138 0,0007 0,0000 0,0035 0,0000 0,0035 o o o o o o - - o o o o

PCB 153 0,0007 0,0000 0,0035 0,0000 0,0035 o o o o o o - - o o o o

PCB 180 0,0007 0,0000 0,0035 0,0000 0,0035 o o o o o o - - o o o o

som PCB's 7 0,0049 0,0000 0,0245 0,0000 0,0245 - - - - - o - - - - o -

7 overige stoffen mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds Aw Wo In i lb T E lb Aw s A B i wb E wb zout H/L

minerale olie [3] 14 0 70,00 0,00 70,00 - - - - - o - - - - o -

blanco: niet geanalyseerd Maximale verhouding tussen metingen:

aantal toegestane overschrijdingen bij toetsing aan de AW, maar <2xAW en <"wonen": 2 bij toepassen
aantal toegestane overschrijdingen bij toetsing aan wonen, maar <[AW+wonen] en <industrie: 2 bij kwalificatie

Eindoordeel bij grootschalige toepassing op of in de landbodem:

Eindoordeel bij grootschalige bodemtoepassing onder oppervlaktewater:

Eindoordeel bij toepassing op of in de landbodem generiek kader:

Eindoordeel bij bodemtoepassing onder oppervlaktewater generiek kader:

kwalificatie als landbodem (indien van toepassing):

kwalificatie als waterbodem (indien van toepassing):

[*]: De normen voor barium zijn ingetrokken. Voor antropogeen barium kan het bevoegd gezag 920 mg/kgds als eis hanteren bij toepassing

     op land en 625 mg/kgds bij toepassing onder oppervlaktewater.

Back To Basics surveysoftware   veldwerkregistratie SIKB 1000 en 2000  zie: www.back2b6.com

achtergrondwaarde
achtergrondwaarde

achtergrondwaarde

achtergrondwaarde

achtergrondwaarde

NVT
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4 Betrokken instantie bij sanering
De volgende instanties zijn betrokken bij de sanering.

Bevoegd gezag:
ILT (inspectie leefomgeving en transport)
Graadt van Roggenweg 50
Utrecht
Contactpersoon

Opdrachtgever sanering:
Combinatie Van Oord-GMB Civiel B.V.
Postbus 28
5306 ZG  BRAKELl
Contactpersoon: 

Milieukundige begeleiding en directievoering:
Grontmij Nederland B.V.
Milieukundig begeleider processturing: 

Het Veldwerkbureau B.V. (Certificaat nummer ZC-SIK-60026)
Contactpersoon: 

Aannemer:
GMB Services B.V., Milieuwerken
Dalwagenseweg 51
4043 MT  OPHEUSDEN
Postbus 2
4043 ZG  OPHEUSDEN
Contactpersoon: 

5 Uitvoering sanering
De sanering is uitgevoerd in twee fasen. In onderstaande tekst wordt per fase de werkzaam-
heden beschreven.

 Fase 1
In fase 1 is de verontreinigde waterbodem ontgraven ter plaats van vak M2. Fase 1 is uitge-
voerd in de periode 15 tot en met 18 juni 2015 en heeft globaal bestaan uit de volgende werk-
zaamheden:
 het uitzetten van het ontgravingsvak door de aannemer in samenspraak met de milieukun-

dige begeleider;
 het inrichten van het werkterrein;
 het onder milieukundige begeleiding ontgraven van de verontreinigde waterbodem tot aan

de vaste bodem;
 het afvoeren van de verontreinigde waterbodem per schip naar een erkende verwerker.

Er is ontgraven tot circa 0,55 m-mv. De ontgravingstekening is weergegeven in bijlage 3.

 Fase 2
In fase 2 is de verontreinigde waterbodem ontgraven ter plaatse van de vakken 25H tot en
met 26I, 28E tot en met 29E en vak 26G tot en met 27G. Fase 2 is uitgevoerd in de periode
17 tot en met 31 augustus en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden:
 het uitzetten van de ontgravingsvakken door de aannemer in samenspraak met de milieu-

kundige begeleider;
 het inrichten van het werkterrein;

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e



Referentienummer Pagina
GM-0169224 3 van 4

 het onder milieukundige begeleiding ontgraven van de verontreinigde waterbodem tot
1,0 m-m-mv of tot de ontwerphoogte als deze eerder wordt bereikt;

 het afvoeren van de verontreinigde waterbodem per schip naar een erkende verwerker.

Er is ontgraven tot circa 1,0 m-mv. De ontgravingstekening is weergegeven in bijlage 3. Een
aantal foto’s van de sanering zijn opgenomen in bijlage 4.

6 Afvoer verontreinigde materialen
De verontreinigde waterbodem uit fase 1 (vak M2) is onder afvalstroomnummer 109741520004
per schip afgevoerd naar verwerkingslocatie Hollandsch Diep aan de Doctor Langeveldplein 1 te
Sliedrecht. In totaal zijn vier schepen afgevoerd met een totaal gewicht van 6.622,3 ton. Een
overzicht van de afvoerhoeveelheden is weergegeven in bijlage 5. Uit de ontgravingstekening uit
bijlage 3 blijkt dat er in totaal 3.665 m3 ontgraven is. Dit komt overeen met de afgevoerde tonnen
en de geraamde hoeveelheid (3.500 m3) in het saneringsplan.

De verontreinigde waterbodem uit fase 2 (vakken 25H tot en met 26I, 28E tot en met 29E en vak
26G tot en met 27G) is onder afvalstroomnummer 109741520006 per schip afgevoerd naar
Hollandsch Diep aan de Docter Langeveldplein 1 te Sliedrecht. In totaal zijn tien schepen afge-
voerd met een totaal gewicht van 21.481 ton. Een overzicht van de afvoerhoeveelheden is weer-
gegeven in bijlage 5. Uit de ontgravingstekening uit bijlage 3 blijkt dat er in totaal 13.557 m 3

ontgraven is. Dit komt overeen met de afgevoerde tonnen en de geraamde hoeveelheid
(13.500 m3) in het saneringsplan.

7 Controlebemonsteringen
Ter plaatse van de ontgraving heeft geen controlebemonstering plaatsgevonden. Dit is conform
het saneringsplan / werkplan.

8 Conclusie
Op basis van de gegevens kan voor de uitgevoerde ontgraving het navolgende geconcludeerd
worden:
 ter plaatse van vak M2 is ontgraven tot de vast bodem (circa 0,55 m-mv). Er is in totaal

6.622,3 ton ontgraven en per schip afgevoerd naar de verwerkingslocatie Hollandsch diep te
Sliedrecht;

 ter plaatse van de vakken 25H tot en met 26I, 28E tot en met 29E en vak 26G tot en met 27G
is ontgraven tot 1,0 m-mv of tot de ontwerphoogte. In totaal is 21.481 ton ontgraven en per
schip afgevoerd naar de verwerkingslocatie Hollandsch diep te Sliedrecht;

 de ontgraving is, conform het saneringsplan / werkplan, niet uitgekeurd.

Geconcludeerd kan worden dat middels de uitgevoerde werkzaamheden, voldaan is aan
de saneringsdoelstelling(en).

Bijlagen:
 bijlage 1: Topografische ligging
 bijlage 2: Saneringsplan / werkplan
 bijlage 3: Ontgravingstekening met ontgravingsdiepte
 bijlage 4: Foto’s
 bijlage 5: Overzicht afgevoerde hoeveelheden
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1  Inleiding

1.1  Algemeen

In opdracht van de Combinatie Van Oord- GMB moet er een saneringsplan annex werkplan
opgesteld worden voor de sanering van verontreinigde waterbodem  in de uiterwaarden aan de
Munnikenlandse Waalkade te Brakel. In verband met het project ruimte voor de rivier zullen ter plaatse de
nodige aanpassingen in de uiterwaarde plaatsvinden. Een deel van deze te vergraven waterbodem blijkt
verontreinigd te zijn boven de interventiewaarde. Dit werkplan is er op gericht om die verontreinigde
delen op een juiste manier te verwijderen en afte voeren. Verwijdering van de verontreiniging
zal in het kader van een ingreep in de waterbodem volgens de Waterwet dienen te worden
afgehandeld.
De te saneren bodemverontreiniging bestaat uit een 6-tal AP04-gekeurde vakken en een verontreinigde
sloot/poel.

Voor de grond (waterbodem, niet aangeduid als droge oever) is dus de Waterwet van toepassing en
niet de Wet Bodembescherming. Dit houdt in dat voor de graafwerkzaamheden een melding Besluit
lozen buiten inrichtingen moet worden verricht (licht tot matig verontreinigde grond=klasse A/B
zonder werkplan, sterk verontreinigde grond = boven de interventiewaarde met werkplan).

De sanering wordt in het kader van de Waterwet en het Besluit lozen buiten inrichtingen beschouwd
als een lozing ten gevolge van ontgravingen of baggeren in een waterbodem die de
Interventiewaarde overschrijdt door middel van e

Het doel van het saneringsplan is tweeledig, namelijk:

Het beschrijven van de saneringsmaatregelen ten behoeve van een bestek dan wel een
               werkplan voor de uitvoering van de sanering:

Het verkrijgen van een goedkeuring op het werkplan met de melding van het bevoegd gezag
voor de sanering van verontreinigingen.

Bij een ingreep in de waterbodem minder dan 1.000m3 (boven de interventiewaarde)
is de erkenning en registratie conform het Besluit Bodemkwaliteit en de regeling voor de
milieukundige begeleiding niet verplicht. Aangezien de totaal te verwijderen verontreinigde waterbodem
ca. 17.000m3 betreft dient de uitvoering wel plaats te vinden door een 7003-
erkend aannemer.

Het doel is de sanering te laten begeleiden door een erkende en geregistreerde milieukundig
begeleider en de eindsituatie (exclusief uitkeuring van de ontgraving) vast te leggen. In dit geval kan
dit een BRL6003- erkend en geregistreerd persoon zijn. Hiermee voldoet de eindsituatie ook
aan de Wet bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit.

In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op de uitgangssituatie (hoofdstuk 2), de
saneringsdoelstelling en onderbouwing van de saneringsmaatregel (hoofdstuk 3). De
saneringsmaatregelen (hoofdstuk 4), uitvoeringsaspecten (hoofdstuk 5) en nazorg (hoofdstuk 6).
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1.2 Adres/ ligging van de locatie

2 Uitgangssituatie

2.1 Terreinsituatie

Het te saneren gebied  heeft een totale oppervlakte van ca. 19.000m2 en is kadastraal bekend als
gemeente Brakel, sectie M, nummer 0931, 0801 en sectie D nummer 0219 en 0218 . De X- en Y-
coordinaten van de
locatie zijn X = 130.890 en Y = 425.069. Er zijn geen beperkingen bekend in de landelijke Voorziening
WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de
kaartbijlagen.

Er hebben hier zover bekend geen bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden en de onderzoekslocatie is
momenteel in gebruik als weiland.

Op basis van de planvorming is de onderzoek locatie in twee deelgebieden verdeeld (De 6 AP04gekeurde
vakken en de watergang M02). Voor de indeling wordt verwezen naar de situatietekening in de
kaartbijlage en de bodemonderzoeken.

De te saneren  locatie bevindt zich aan de Oostkant van de bebouwde kom van Brakel in het
uiterwaardengebied. Ten noorden van het terrein loopt de Waal en ten zuiden de Munnikenlandse
Waaldijk. De directe omgeving bestaat uitweiland of wel uiterwaardengebied. De bebouwing bevindt zich
wat verder van het gebied af.

In de toekomst wordt het onderzoeksgebied onderdeel van het project ruimte voor de rivieren.

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie

Aan de bodemonderzoeken van Fugro zijn in de AP04-keuringen gegevens ontleend met betrekking tot de
samenstelling van de bodem.

In tabel 1 is schematisch de regionale bodemopbouw van de onderzoekslocatie weergegeven.

Tabel 1, Regionale Bodemopbouw

Adres Munnikenlandse Waaldijk, Brakel
Postcode / Plaats Munnikenland
Telefoon
Fax
Mobiel
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2.3 Verontreinigingssituatie, gevalsdefenitie en spoedeisendheid

Ten behoeve van het project Ruimte voor de Rivieren hebben in het verleden al verscheidene
bodemonderzoeken plaatsgevonden met de volgende rapporten als resultaat:

nummer 0801 en sectie D nummer 0219 en 0218. Dit rapport is opgesteld door Heydra Milieu Service b.v.
op 22-5-2014.
Daarnaast zijn er 6 AP04-keuring uitgevoerd; Partijkeuring (waterbodem) Aanleg Brakelse
Benedenwaarden-West Vak 25H t/m 26I, Vak 28E t/m 30E en Vak 26G t/m 27G, voor de percelen
gemeente Brakel, sectie M, nummer 0931.
Deze rapporten zijn opgesteld door Geofox Lexmond op 2-5-2014.

Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat de bovengrond tot 1m m.v. verontreinigd
Is >Interventiewaarde.
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De omvang van de verontreiniging ter plaatse van de onderzoeks- en saneringslocatie is voldoende
in kaart gebracht. In de onderstaande tabel is aangegeven hoeveel verontreinigde grond er vrijkomt per
vak:

Vak         m3
25H 2500
26I 1862
26G 2500
27G 2500
28E 2500
29E 1659
M02 3500
Totaal 17021

De aangetroffen verontreiniging met is voldoende onderzocht in het kader van zowel de Wet
bodembescherming als de Waterwet. Aangezien er sprake is van waterbodem geldt formeel echter
geen saneringsverplichting in het kader van de Waterwet. Maar in verband met het project Ruimte
voor de Rivieren wordt de verontreiniging toch verwijderd volgens de Waterwet. Er is bij dit
toekomstige gebruik geen s
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3 Saneringsdoelstelling en onderbouwing saneringsmaatregel

In het navolgende vindt afweging van saneringsvarianten plaats, gevolgd door formulering van de
saneringsdoelstelling en het type sanering.

3.1 Saneringsafweging
Binnen de Waterwet bestaat geen verplichting om verontreiniging te saneren en dus ook geen

Sanering kan dus volledig afgestemd worden op de inrichtingsplannen en de wensen van de
opdrachtgever/initiatiefnemer.

Deze sanering zal plaats vinden in verband met het project Ruimte voor de Rivieren. De verwijdering
van de verontreiniging zal worden afgehandeld in het kader van een ingreep in de
waterbodem volgens de Waterwet.

Het geval van waterbodemverontreiniging betreft een immobiele verontreiniging, waar een
functiegerichte/kosteneffectieve saneringsaanpak voldoende adequaat zal zijn. De
functiegerichte/kosteneffectieve saneringsaanpak bestaat uit het verwijderen van de aangetroffen
sterke verontreinigingen tot 1,0m  m.v of tot de ontwerphoogte als deze eerder wordt bereikt.

Deze saneringsmaatregel is afdoende voor het huidige (braakliggend/weiland) gebruik maar ook
voor het toekomstige (Ruimte voor de Rivier) gebruik.

3.2 Saneringsdoelstelling

De saneringsdoelstelling voor de vakken 25H t/m 26I, 28E t/m 30E en Vak 26G t/m 27G RE 1 is dat deze
gesaneerd moeten worden tot 1,0m  m.v of tot de ontwerphoogte als deze eerder wordt bereikt. De
omliggende vakken voldoen aan hergebruik binnen het werk. De oppervlakte van dit gedeelte bedraagt
circa 19.000m2. Dit komt neer op een sanering van circa 13.500m3.
De saneringsdoelstelling voor vak M2 is dat hier de verontreinigde baggerspecie wordt verwijderd tot de
vaste bodem welke. De omliggende vakken voldoen aan hergebruik binnen het werk. De oppervlakte van
dit gedeelte bedraagt circa 4.000m2. Dit komt neer op een sanering van circa 3.500m3.

De Saneringsdoelstelling is dat er in de bodem en wanden geen asbest meer wordt waargenomen hoger
dan de interventiewaarde (100mg/kg). Wanneer dit wel het geval is moet er verder gesaneerd
worden.

In de overige trajecten dieper dan 0,5 m-mv zijn er geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
Wel wordt er geadviseerd om na het ontgraven van het geval van verontreiniging met asbest alert te
zijn op mogelijk niet eerder aangetroffen stortplaatsen in de omgeving van de huidige
onderzoekslocatie tijdens de graafwerkzaamheden. Dit in verband met het voorkomen van
contaminatie met schone grondstromen.

3.3 Type sanering

De sanering van de geconstateerde verontreiniging betreft een volledige sanering (dus geen

ring wordt uitgevoerd door middel van ontgraving en het transport vindt
plaats met dichte vrachtwagens.
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3.4 Nazorg

Functioneel en kosteneffectief saneren leidt tot het achterlaten van verontreiniging in de bodem. Dit
vraagt om zorg na afronding van de sanering. Deze zorg zal gegeven de saneringsdoelstelling en het

niet noodzakelijk.

3.5 Ongewoon voorval

In geval van een ongewoon voorval of nieuwe verontreiniging wordt veelal direct tot overgaan tot
uitvoering van een bodemsanering. Aard en omstandigheden van het ongewoon voorval of de
nieuwe verontreiniging bepalen

De werkwijze
De van toepassing zijnde eisen uit de BRL en protocollen

In het kader van deze BRL, vind in ieder geval melding aan het bevoegd gezag en registratie door het

verontreinigingen aangepakt. De sanering van het ongewoon voorval kan zich beperken tot de
verontreiniging als gevolg van het ongewoon voorval.

In dien de aannemer constateert dat niet aan alle voorwaarden word voldaan, treedt de aannemer
in contact met de opdrachtgever dan wel directievoerder. De verplichtingen met betrekking tot start
en planning zijn niet van toepassing bij ongewone voorvallen.

De aannemer voert de sanering of ingreep uit volgens een in het handboek vastgelegde procedure
met betrekking tot het uitvoeren van saneringen of ingrepen als gevolg van een ongewoon voorval.
Deze procedure borgt dat:

Aan bovenstaande eisen m.b.t. melding, registratie, overleg en verantwoording aan bevoegd
gezag en opdrachtgever wordt voldaan;
De werkzaamheden conform de van toepassing zijnde protocol worden uitgevoerd en;
De veiligheid van de betrokken personen / omgeving is gewaarborgd.
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4 Saneringsmaatregelen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de planning en de inhoudelijke saneringsmaatregelen.
Werkzaamheden worden uitgevoerd door een BRL 7000, voor protocol 7003 gecertificeerde
aannemer onder deskundige milieukundige begeleiding (BRL 6000, voor protocol 6003
gecertificeerd).

4.1 Planning/fasering

De start van de sanering staat gepland voor week 10-2015. De totale tijdsduur van de sanering
bedraagt naar verwachting 5 weken. De verontreiniging met een sterk verhoogd gehalte aan
metalen wordt gesaneerd tot 1,0m-mv of tot de ontwerphoogte als deze eerder bereikt wordt.
In totaal circa 17.000m3.

4.2 Saneringsmaatregelen

Er zal voor start van de sanering met aannemer en milieubureau een startinstructie plaatsvinden
(door HVK) over de V&G-zaken die gerelateerd zijn aan onderstaande werkzaamheden.
De contouren van de ontgraving, zoals weergegeven figuu
worden door de milieukundig begeleider (BRL 6000) uitgezet. De sterk
verontreinigde grond bevindt zich in het traject van 0,0 tot 1,0 m-mv. De verontreinigde
grond wordt ontgraven en direct opgeladen in dumpers welke de grond in het schip kiepen. De grond
wordt vervolgens per schip naar Hollandsch Diep afgevoerd.

Er zullen rijplaten geplaatst worden en het principe van schoon laden wordt toegepast.
Dit betekend dat de hydraulische graafmachine de dumpers niet met volle bakken laad, zodat
er niet gemorst wordt. Er wordt gewerkt van het verste punt van de bietenbrug af naar de bietenbrug toe.
Wanneer de dumpers toch morgen gebeurd dit dus op verontreinigde grond, dit zal later mee geladen
worden in het werkproces. Wanneer de schepen vol zijn worden ze voor het verlaten van het
de sanering gecontroleerd op verontreinigingen die toch nog aanhechten aan het schip. Indien
nodig zal het aangehechte materiaal worden afgespoten met water. Alle bovengenoemde
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een hydraulische kraan welke is voorzien van een
overdrukcabine en P3-filters.

Nadat de verontreinigde grond is verwijderd wordt de ontgraving op aanwijzen van de milieukundig
begeleider beëindigd.

De saneringscontour zal door de milieukundig begeleider worden uitgezet. De naastgelegen vakken zijn op
voorhand al bemonsterd en hoeven niet gesaneerd te worden om dat deze vakken de interventiewaarde
niet overschrijden.
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5 Uitvoeringsaspecten

In dit hoofdstuk komen uitvoeringsaspecten, betrokken partijen en eindcontrole aan de orde.

5.1 Voorbereiding, vergunningen en meldingen

De sanering van de verontreinigde grond kan pas opgestart worden als alle belemmeringen
verwijderd zijn. In dit geval betreft het een braakliggend terrein. Voorafgaande aan de sanering
moeten de volgende voorbereidingen getroffen worden:

Opstellen werkplan/saneringsplan;

Afzetlocatie/acceptant vinden voor de af te voeren verontreinigde grond (baggerspecie/klei);

Opstellen V&G-plan;

Verzorgen Klic-melding en eventueel afsluiten en ontkoppelen van in gebruik zijnde kabels
en/of leidingen op de locatie;

Afschermen van de saneringslocatie voor onbevoegden;

Het treffen van voorzieningen om contact met vrijkomende verontreinigde grond tegen te
gaan (o.a. inrichten verblijfsunit met sanitaire ruimte buiten werkgebied);

Het treffen van voorzieningen ter bescherming (fysiek en milieu hygiënisch) van de locatie
en het wegdek (rijplaten) en de bietenbrug.

Voor de start van het werk moeten de volgende vergunningen en meldingen worden verzorgd:
Indienen melding Besluit lozen buiten inrichtingen bij Rijkswaterstaat op basis van het
voorliggende werkplan/saneringsplan;

Start saneren van tevoren melden aan de handhavingsafdeling.

Er zijn geen logistiek beperkingen voor de uitvoering van de bodemsanering

5.2 Veiligheid en gezondheidsaspecten

Bij werkzaamheden kunnen betrokkenen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen als gevolg van
aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem (grond en/of grondwater). Blootstelling aan deze

stoffen kan plaatsvinden langs drie wegen:

1. De ademhalingsorganen, als gevolg van inademen van stof en dampen;
2. De huid, als gevolg van contact met verontreinigde grond en grondwater;
3. Het spijsverteringskanaal, als gevolg van inslikken van aerosolen en/of door onvoldoende
hygiëne bij het eten, drinken en roken op de werklocatie.

Om de
van het saneringsplan een voorlopige T en F klasse berekend. Deze is gebaseerd op de berekening welke is
toegevoegd in bijlage 2.
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Naam Mijnster
Straat en plaats Schaardijk 211, Rotterdam
telefoon

5.4 Eindcontrole

Een eindcontrole in de vorm van bemonstering wordt niet verricht conform de beoordelingsrichtlijn
Milieukundige begeleiding van(water)bodemsanering en nazorg BRL SIKB 6000 en Milieukundige
begeleiding en evaluatie van
bodemsanering met conventionele methoden, protocol 6003. Wel worden de ontgravingscontouren
vastgelegd en worden deze samen met de afvoerregistratie verwerkt tot een evaluatie.

10.2e
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BIJLAGE I Kadestralekaart, omgevingskaart en saneringslocatie
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BIJLAGE II Rapport Berekening T&F klasse bepaling
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Ontgravingstekening met ontgravingsdiepte





Referentienummer
GM-0169224

Bijlage 4

Foto's



Bijlage 4: Foto’s





Referentienummer
GM-0169224

Bijlage 5

Overzicht afgevoerde hoeveelheden



Formulier: MB-IV

AFVOER VERONTREINIGDE GROND

Versie: 2014-10-28 JTK
Projectnaam : MKB Brakelse Benedenwaarden-West Bestemming : Hollandsch Diep te Sliedrecht
Projectnummer : 343519 Afvalstroomnr.: 109741520004
Opdrachtgever Grontmij - GMB
Projectcode VWB 102304
MKB'er
Projectleider

* Vakje "Betaald" dient te worden ingevuld door projectleider
         Bonnummer Datum afvoer Kenteken Herkomst restlading Totaal vracht   Betaald*

Dagtotaal (ton) cumulatief (ton) ja nee

AB34838728 15-06-15 De Bakensteyn VAK M2 -A 1556,80 1556,80

AB34844999 16-06-15 De Eemsteyn VAK M2 -A 1546,90 3103,70

AB34838732 17-06-15 De Bakensteyn Vak m2-A en vak M2-B kwam 143 ton retour 1714,70 4818,40

AB34838730 18-06-15 De Bakensteyn vak M2-B 1803,90 6622,30

\\nlahls01\projecten\343519\Doc In Bewerking\Evaluatie\Stukken voor evaluatieverslag\102304 VWB MKB logboek MKB Brakelse Benedenwaarden-West,
Munnikenland aange Volgnummer: 1
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Formulier: MB-IV

AFVOER VERONTREINIGDE GROND

Versie: 2014-10-28 JTK
Projectnaam : MKB Brakelse Benedenwaarden-West Bestemming : Hollandsch diep Sliedrecht
Projectnummer : 343519 Afvalstroomnr.: 1097415200006
Opdrachtgever Grontmij - GMB
Projectcode VWB 102304
MKB'er
Projectleider

* Vakje "Betaald" dient te worden ingevuld door projectleider
         Bonnummer Datum afvoer Kenteken Herkomst Vracht Totaal vracht   Betaald*

[ton] Dagtotaal (ton) Cumulatief (ton) ja nee

AB34838726 17-08-15 BAKESTEYN vak 25H en 26I 2292,00 2292,00

AB51020831 18-08-15 BAKESTEYN vak 25H en 26I 2312,00 2312,00 4604,00

AB51020832 20-08-15 BAKESTEYN vak 25H en 26I 2262 00 2262 00 6866 00

AB51020833 21-08-15 BAKESTEYN vak 26G en 27G (in depot) 2226,30 2226,30 9092,30

AB51020834 24-08-15 BAKESTEYN vak 25H, deel 29E, deel 26G en 27G 2202,00 2202,00 11294,30

AB51020835 25-08-15 BAKESTEYN Deel van vakken 26G, 27G, 28E en 29E 2245,00 2245,00 13539,30

AB51020836 26-08-15 BAKESTEYN Deel vak 26G en 27G (in depot) en 28E 2247,00 2247,00 15786,30

AB51020837 27-08-15 BAKESTEYN Deel vak 26G en 27G (in depot) en 28E 2247,00 2247,00 18033,30

AB51020838 28-08-15 BAKESTEYN Deel vak 26G en 27G (in depot) en 28E 2252,00 2252,00 20285,00

AB51020839 31-08-15 BAKESTEYN vak 27G en 28E 1196,00 1196,00 21481,00

\\nlahls01\projecten\343519\Doc In Bewerking\informatie mkb\102304 WK36 VWB MKB logboek MKB Brakelse Benedenwaarden-West, MunnikenlandVolgnummer: 1
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wel meegenomen maar wij gaan ervan uit dat met bovengenoemde aanpak een betrouwbare
inschatting kan worden gemaakt over het gewichts-% bijmenging slakken.
 

Met vriendelijke groet,

Vestigingen in:
Gouda - Tilburg - Oldenzaal

Meer informatie: geofoxx.nl

Geofoxx is de handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 06056452.
Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.

disclaimer
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor @gmb.eu.  Mocht de e-mail niet voor u bestemd zijn
dan verzoeken wij u ons daarvan per direct in kennis te stellen en de informatie uit uw computers te verwijderen. E-mail kan na verzending door
derden worden bewerkt, zodat het niet mogelijk is in te staan voor de inhoud van het bericht. Geofoxx sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk
uit voor het aangaan van externe verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten
worden ontleend.

 
Van:  [mailto: @gmb.eu] 
Verzonden: 15 oktober 2015 15:26
Aan: 
Onderwerp: FW: voorstel voor bepaling % slakken in noordelijke deltadijk
 
 

,
 
Zie tevens onderstaande.
 
Met vriendelijke groet,
 

Projectmanager
 
 

 
Combinatie Van Oord - GMB
Van Oord – GMB Civiel
Postadres: Postbus 28, 5306 ZG  Brakel
Factuuradres: Postbus 2, 4043 ZG Opheusden
M 10.2e
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E: @gmb.eu

 
Van:  - ILT [mailto @ilent.nl] 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 15:25
Aan: 
Onderwerp: FW: voorstel voor bepaling % slakken in noordelijke deltadijk
 
Hallo 
 
Nog een aanvulling. Als je de definitie van baggerspecie leest moet er een zeef worden gebruikt van 2
millimeter. Of dat in de praktijk ook gaat werken weet ik niet maar geef dit nog
maar even door aan Geofoxx.
 
Definitie:
Baggerspecie: materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en
dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in
een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede
van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;
 
 
Met vriendelijke groet
 

........................................................................
Handhaving Water en Bodem
Domein Wonen, Water en Producten
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Graadt van Roggenweg 500  | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
........................................................................
M 

@ILenT.nl
http://www.ILenT.nl
 
 
 
 
Van:  - ILT 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 15:15
Aan: '
Onderwerp: RE: voorstel voor bepaling % slakken in noordelijke deltadijk
 
Beste 
 
Ik heb het voorstel aan een ervaren collega doorgegeven en hij kwam met het volgende,
zie hieronder. Laat dit maar even zien aan de medewerker van Geofoxx.
Belangrijk is de opmerking over de greep van 4,5 kg waarbij 1 slak van 1 kg wordt
gegrepen dan zit je al boven de 20% gewichtsprocenten bijmenging. Misschien zijn
er andere betrouwbare optie’s, zoals het voorstel van mijn collega.
Als voor het voorstel van Geofoxx wordt gekozen zou ik graag het voorstel verder
uitgewerkt zien om een beter beeld te krijgen.
Ik wacht de reactie af.
 
Bij het nemen van representatieve monsters is het belangrijk om de juiste bekgrootte te
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Vestigingen in:
Gouda - Tilburg - Oldenzaal

Meer informatie: geofoxx.nl

Geofoxx is de handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 06056452.
Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.

disclaimer
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voo @gmb.eu, @gmb.eu.  Mocht de e-
mail niet voor u bestemd zijn dan verzoeken wij u ons daarvan per direct in kennis te stellen en de informatie uit uw computers te verwijderen. E-
mail kan na verzending door derden worden bewerkt, zodat het niet mogelijk is in te staan voor de inhoud van het bericht. Geofoxx sluit het
gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van externe verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van
medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

 
 

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. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. .
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E: @vanoord.com
 

 

 

Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended
for the addressee only. If you are not the person or organization to whom it is addressed,
you must not copy, disclose, distribute or take any action in reliance upon it. If you have
received this message in error, please contact the sender by email and delete all copies of
this message and all copies of any attached files.
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