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1

INLEIDING

In opdracht van de gemeente West Maas en Waal heeft RPS advies- en ingenieursbureau bv (RPS) een
administratief onderzoek uitgevoerd naar de grondstromen die in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in het natuurontwikkelingsproject en grootschalige bodemtoepassing (GBT) “Over de
Maas” zijn en worden toegepast.
Hoewel het Bbk en het hieronder hangende systeem van toepassingsmeldingen garanties biedt op een
verantwoorde toepassing van partijen grond en baggerspecie zijn er gedurende de looptijd van het
project zorgen ontstaan bij omwonenden (verenigd in het Burgercollectief “De Dreumelse Waard”) en de
Gemeente West Maas en Waal.
De zorgen zijn ontstaan door het aantreffen van fysieke verontreinigingen aan de oevers van de
zandwinning en de Maas (plastics, piepschuim e.d.) en de aanvoer van grond en baggerspecie uit het
buitenland. Er is geen inzicht in de exacte herkomst, kwaliteit en hoeveelheden grond en baggerspecie
die worden toegepast.
Het onderzoek is gericht op de terugvolgbaarheid van de grondstromen naar de bron op basis van de
wetgeving, geborgd met de toepassingsmeldingen in het kader van het Bbk.
De verwachting is dat de dossiers een eerste inzicht geven in de herkomst, kwaliteit en omvang van de in
de GBT Over de Maas toegepaste partijen en of deze voldoen aan de vereisten uit het Bbk en onderliggende normdocumenten.
Doel van het administratieve onderzoek naar een aantal toepassingsmeldingen Bbk is om te beoordelen
of het systeem voor de GBT Over de Maas functioneert zoals dat door de wetgever is beoogd. Daarnaast
heeft het tot doel om na te gaan of afzonderlijke meldingsdossiers inzicht geven in de herkomst, aard,
kwaliteit en omvang van de toegepaste grondstromen.
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2

PROJECT “OVER DE MAAS”

Het project “Over de Maas” is een zandwin- en natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden van de
Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal. Het project ligt aan de rechteroever van de Maas ter hoogte van kilometerraai 204,000. De regionale ligging is weergegeven in figuur
2.1.

Figuur 2.1: regionale ligging projectgebied “Over de Maas”
Bron: © by 3.0 Kadaster

Vanuit de Rijksoverheid lag er een opgave voor delfstoffenwinning (industriezand). Hierop is de
omgevingsvergunning voor de herinrichting van het landbouwgebied “Over de Maas” naar natuur, met
een ondiepe plas met een gesloten grondbalans, gewijzigd. Om de winning van de delfstoffen mogelijk te
maken is door de provincie Gelderland een ontgrondingsvergunning verleent, waarin de inrichting (en
opvulling) van het gebied tot natuurgebied is geregeld.
Vanuit de vergunning is het toegestaan dat, over een periode van 11 jaar, binnen het projectgebied
minimaal 15 miljoen ton industriezand (beton- en metselzand) wordt gewonnen. Aansluitend op de
winning van het zand worden de putten herontwikkeld tot natuurgebied.
Voorafgaand aan de zandwinning is de aanwezige kleilaag, die het onderliggende zandpakket afdekt,
verwijderd. In totaal betreft het hier ongeveer 3,3 miljoen m3 klei. Deze klei is zo veel mogelijk afgezet als
grondstof voor de keramische industrie en dijkenklei. De niet bruikbare en/of niet-vermarktbare klei is
tijdelijk in depot geplaatst en navolgend, zodra er voldoende bergingscapaciteit was ontstaan door de
zandwinning, verwerkt in aanvullingen van de oevers en de verondieping van de plas.
De toepassing van dit materiaal vindt plaats binnen het wettelijk kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
Het project Over de Maas is daarvoor als Grootschalige Bodemtoepassing (GBT) aangemerkt. Sinds eind
2014 wordt grond en baggerspecie van buiten het projectgebied nuttig toegepast bij de herinrichting.
Tot en met 2018 is circa. 2.250.000 m3 materiaal aangevoerd en toegepast voor de verondieping in de
zandwinning “Over de Maas.”
Bron:

Over de Maas BV, Zandwin- en natuurontwikkelingsproject “Over de Maas”, Werkplan 2019, d.d. 16 januari 2019.
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Belanghebbenden GBT Over de Maas
Binnen het project van de zandwinning en navolgende herinrichting tot natuurgebied is een aantal
belanghebbenden aan te wijzen. De belangrijkste zijn:
•
Nederzand Projectmanagement B.V. voert het projectmanagement over de zandwinning en de
herontwikkeling van het gebied tot natuurgebied.
•
Brabob B.V., door Nederzand ingehuurd om de administratie rondom de acceptatie en toepassing
van partijen grond- en baggerspecie onder het Bbk te voeren.
•
Rijkswaterstaat, als waterkwaliteitsbeheerder, is door de open verbinding van de zandwinning met
de rivier de Maas bevoegd gezag in het kader van het Bbk. De beoordeling van de toepassingsmeldingen en handhaving in het kader van het Bbk liggen bij Rijkswaterstaat.
•
De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de afgifte en handhaving van de
ontgrondingsvergunning waaronder de huidige zandwinning wordt uitgevoerd. In de
ontgrondingsvergunning zijn eisen gesteld aan de afwerking van de voormalige zandwinput en
herinrichting tot natuurgebied.
•
De gemeente West Maas en Waal is eigenaar van het projectgebied en wordt, na afwerking van de
zandwinning als natuurgebied, beheerder van het gebied. Hiermee wordt de gemeente verantwoordelijk voor de instandhouding van de leeflaag waarmee de GBT wordt afgewerkt.
•
De omwonenden zijn verenigd in het Burgercollectief de Dreumelse Waard.
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3

WETTELIJK KADER

In dit hoofdstuk is kort het wettelijk kader waarbinnen de toepassing van grond en baggerspecie in de
GBT Over de Maas plaatsvindt geschetst. Aan het eind van het hoofdstuk zijn kort de wettelijke
randvoorwaarden voor de GBT Over de Maas weergegeven.

3.1

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) geeft de kaders voor duurzaam bodembeheer en invulling aan de
wettelijke kwaliteitseisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen wanneer deze op
of in de bodem of in oppervlaktewater worden toegepast.
De wens is bouwstoffen, grond en baggerspecie zo veel mogelijk her te gebruiken, zodat minder
materiaal wordt gestort en minder primaire grondstoffen worden gewonnen. Het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie mag niet leiden tot verontreinigingen. Het beleid streeft naar een balans
tussen de bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu én ruimte voor maatschappelijke
ontwikkelingen.
Het Bbk valt uiteen in drie onderdelen:
1. De kwaliteit van Uitvoering (Kwalibo).
2. Bouwstoffen.
3. Grond en baggerspecie.
Het Bbk geeft de mogelijkheid om gericht toezicht te houden op de hele keten van bouwstoffen, grond en
baggerspecie. Van het moment van productie of ontgraving tot en met de toepassing.
Werkingssfeer grond en baggerspecie
Het onderdeel ‘grond en baggerspecie’ uit het Bbk is gericht op het toepassen van grond en baggerspecie op of in de bodem, dan wel in het oppervlaktewater. Gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel
1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer vallen niet onder de reikwijdte van dit besluit. Grond en baggerspecie boven het saneringscriterium valt ook niet onder het Bbk. Slechts in uitzonderingsgevallen kunnen
grond en baggerspecie boven de interventiewaarden worden toegepast. Als grond en baggerspecie
tijdelijk wordt opgeslagen binnen een inrichting (Ivb) zijn de regels van het Bbk niet van toepassing.
Particulieren vallen onder de reikwijdte van het Bbk, maar zijn uitgezonderd van de verplichting om
onderzoek te doen.
Het Bbk maakt binnen het onderdeel ‘grond en baggerspecie’ onderscheid tussen verschillende
toepassingsmogelijkheden met bijbehorende toetsingskaders (zie figuur 3.1).
TOEPASSINGS MOGELIJKHEDEN VOOR GROND EN BAGGERSPECIE
TOEPASSEN GROND EN BAGGERSPECIE
VERSPREIDEN BAGGERSPECIE
Op de landbodem
In oppervlaktewater

In oppervlaktewater

In grootschalige toepassing

Over aangrenzend perceel

Generiek of gebiedsspecifiek beleid mogelijk
Alleen generiek beleid mogelijk
figuur 3.1: overzicht van de verschillende toetsingskaders voor grond en baggerspecie in het Bbk
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Grootschalige bodemtoepassing
In het Bbk zijn alle toepassingen van grond en baggerspecie, in welke vorm ook, aangemerkt als bodem.
Voor grootschalige toepassingen van grond en baggerspecie is een apart generiek toetsingskader
opgesteld.
Een grootschalige toepassing is een toepassing waarin een grote hoeveelheid grond of baggerspecie
wordt toegepast. Een grootschalige toepassing kent volgens het Bbk een minimaal volume van
5.000 m3 en minimale toepassingshoogte van 2 meter.
Het uitgangspunt is ook hier dat de grond en baggerspecie bodem wordt. Er is geen verwijderingsplicht.
In het verticale vlak wordt onderscheid gemaakt tussen een leeflaag (tenminste 0,5 meter) van grond of
baggerspecie of een laag bouwstoffen, met daaronder de toe te passen grond of baggerspecie. Grond en
baggerspecie in de leeflaag moet voldoen aan de kwaliteit die hoort bij de actuele bodemkwaliteit van de
omliggende bodem.
Naast de eisen aan het volume en de toepassingshoogte geeft het Bbk precies aan welke soorten nuttige
toepassingen binnen het toetsingskader voor grootschalige toepassingen zijn toegestaan.
Bron:

Senternovem, Bodem+, Handreiking Besluit bodemkwaliteit, 9COM0709, Den Haag, december 2007 en Nota van
toelichting op het Besluit bodemkwaliteit, ministerie van VROM, 13 december 2007.

Uitgangspunt normstelling Grootschalig bodemtoepassing
De toetsing van grond- en baggertoepassingen onder de leeflaag richt zich op de risico’s van
verspreiding vanuit de toepassingslocatie. Het gaat vooral om de bescherming van het grondwater, het
oppervlaktewater en de omliggende bodem.
De normstelling voor de grond en baggerspecie die wordt toegepast in grootschalige toepassingen is
gebaseerd op Emissiewaarden. Daarnaast mag een partij toe te passen grond de Maximale Waarden
voor klasse industrie niet overschrijden en baggerspecie mag de Interventiewaarden voor waterbodems
niet overschrijden. Voor de leeflaag en voor de kwaliteit van bermen en taluds gelden aparte normen (zie
figuur 3.2).
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figuur 3.2: normstelling voor grootschalige toepassingen
Bron:

Senternovem, Bodem+, Handreiking Besluit bodemkwaliteit, 9COM0709, Den Haag, december 2007
(voor tekst en figuren)

3.2

Regeling bodemkwaliteit

Het Bbk en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) vullen elkaar aan en zijn niet los van elkaar te gebruiken.
De Rbk geeft de technische invulling aan de hoofdregels van het Bbk en uitleg over de uitvoering. In de
Rbk staan onder andere de normen, de wijze waarop de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie kan worden bepaald en hoe aan de normen getoetst moet worden.
Bron:

Senternovem, Bodem+, Handreiking Besluit bodemkwaliteit, 9COM0709, Den Haag, december 2007

Voorts geeft de Rbk invulling aan de regels met betrekking tot de kwaliteitsborging in het bodembeheer,
in de praktijk Kwalibo genoemd. Bepaalde werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door
erkende personen of bedrijven. In de Rbk zijn deze werkzaamheden aangewezen, waarbij voor iedere
werkzaamheid is aangegeven volgens welk normdocument deze verricht moet worden.
De normdocumenten vormen de grondslag voor het verlenen van accreditatie, certificaten en
erkenningen. Het stelsel van beoordelingsrichtlijnen, kwaliteitsverklaringen en certificaten levert onder
meer een wettelijk bewijsmiddel, waarmee wordt aangetoond dat is voldaan aan de toepasselijke eisen
van het Bbk en de Rbk.
Normdocumenten zijn niet statisch. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot
aanpassing van deze documenten. In verband hiermee wordt de Rbk periodiek geactualiseerd (1 of 2
keer per jaar).
De laatste actualisatie van de Rbk heeft plaatsgevonden op 29 november 2018. Een aantal van de
wijzigen heeft consequenties voor de toepassing van grond en baggerspecie in een GBT. Onderstaand
zijn de relevante wijzigingen uit de Wijzigingsregeling 2018.2 op een rijtje gezet.
Bodemvreemd materiaal
Uit signalen uit de praktijk over het verondiepen van diepe plassen blijkt dat er in toegepaste partijen
grond en baggerspecie grote hoeveelheden bodemvreemd materiaal, met name plastics en piepschuim
kunnen voorkomen. Het beleid is erop gericht om verdere verspreiding van macro- en microplastics in het
milieu te voorkomen. Het is daarom ongewenst dat er in toegepaste partijen grond en baggerspecie
onnodig plastic voorkomt. Derhalve is verduidelijkt wat wordt verstaan onder grond en baggerspecie
waarop het Bbk van toepassing is.
Aan artikel 1.1 van de Rbk (omschrijving begrippen grond en baggerspecie) is een tweede lid
toegevoegd. Het lid bepaalt dat bijmengingen met bodemvreemd materiaal anders dan steenachtig
materiaal of hout (b.v. plastics) slechts sporadisch in de ontgraven grond of baggerspecie mag
voorkomen.
Vooronderzoek ten behoeve van een milieuhygiënische verklaring
In een vooronderzoek wordt nagegaan wat bekend is over de historie van de locatie waaruit de grond of
baggerspecie wordt of al is ontgraven dan wel op welke wijze een partij tot stand is gekomen. Uit dit
vooronderzoek kan informatie komen die van belang is voor het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van
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de grond of baggerspecie. Indien die informatie ontbreekt, bestaat het risico dat niet het juiste
vervolgonderzoek plaatsvindt. Hierdoor komt de betrouwbaarheid van de milieuhygiënische verklaring in
het geding. Hierin kan dan onjuiste of onvolledige informatie over de kwaliteit van een partij grond of
baggerspecie zijn opgenomen. De verklaring geeft dan aan dat de partij aan de eisen van het Bbk
voldoet, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is.
Vanwege het belang van de verplichting voor onderzoeksbureaus en toepassers om toereikend vooronderzoek te verrichten enerzijds en de constatering dat deze verplichting in de huidige praktijk niet altijd
wordt nageleefd anderzijds, is zij nu uitdrukkelijk in de Rbk opgenomen en niet alleen in de desbetreffende normdocumenten waarnaar in bijlage C bij de regeling wordt verwezen.
In de artikelen van paragraaf 4.3 van de Rbk is een aantal aanvullende bepalingen opgenomen waarin de
bestaande verplichting tot het uitvoeren van vooronderzoek wordt benadrukt.
Voor de landbodem en voor grond is de wijze waarop het vooronderzoek wordt verricht, beschreven in de
NEN 5725, voor de oeverbodem, waterbodem en baggerspecie in de NEN 5717. In de herziene bijlage D
is weergegeven dat de uitgaven 2017 van deze normdocumenten worden bedoeld. Voor het vooronderzoek is geen overgangsrecht opgenomen.
Vooronderzoeken (overeenkomstig de NEN 5725 en NEN 5717 (beide versie 2009) die zijn uitgevoerd
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijzigingsregeling 2018.2 kunnen tot 1 januari 2020 gebruikt
worden als onderdeel van de milieuhygiënische verklaring.
Splitsing van samengevoegde partijen grond of baggerspecie
De BRL 9335 maakt het mogelijk dat kleine partijen grond en baggerspecie worden samengevoegd tot
een grotere partij van maximaal 2.000 ton. De samenvoeging mag alleen verricht worden door erkende
grondbanken (i.c. certificaathouders) op de wijze die is aangegeven in artikel 4.3.2 van de Rbk en de
BRL 9335.
Afnemers van de certificaathouders wensen niet altijd de totale samengevoegde partij grond af te nemen,
maar slechts deelpartijen. Doordat samengevoegde partijen heterogeen van samenstelling zijn bestaat
hierbij het risico dat deelpartijen een te afwijkende kwaliteit hebben ten opzichte van de samengevoegde
partij waarop de milieuhygiënische verklaring betrekking heeft. Dit is ongewenst omdat de milieuhygiënische verklaring dan onjuiste informatie over de kwaliteit van de afgesplitste partij geeft. Hierdoor
komt het vertrouwen dat de markt in gecertificeerde producten stelt onder druk te staan.
In de nieuwe BRL versie van de BRL 9335 (juni 2017) zijn voorschriften opgenomen om bij het splitsen
van samengevoegde partijen het risico op een afwijkende kwaliteit van de deelpartijen tot aanvaardbare
proporties te beperken.
Met de verwijzing naar de naar nieuwe BRL 9335 in de bijlage C is dit op zichtzelf juridisch gezien
voldoende geregeld. Omdat het echter van groot belang is dat geen splitsing plaatsvindt die niet in
overeenstemming is met de BRL 9335 zijn de beperkingen voor het splitsen van samengevoegde partijen
ook in de Rbk zelf nog eens uitdrukkelijk vastgelegd. Hiertoe is aan artikel 4.3.1 een nieuw vierde lid
toegevoegd, waarin is bepaald dat een samengevoegde partij alleen mag worden gesplitst indien dat
gebeurt overeenkomstig BRL 9335, in het bijzonder paragraaf 6.9 van protocol 1 dat deel uitmaakt van de
BRL 9335.
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Hierbij wordt opgemerkt dat deze verplichting niet alleen geldt voor certificaathouders BRL 9335, maar
ook voor hun afnemers/toepassers wanneer die de afgenomen partij verder splitsen in deelpartijen die zij
vervolgens op de makt brengen of die een restantpartij zelf in een andere toepassing gebruiken.
Bron:

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2018, nr. IENW/BSK-2018/255698, tot
wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzing normdocumenten 2018.2) en enkele andere regelingen
(verwijzing normdocumenten), Staatscourant, nr. 68042, 29 november 2018

Opgemerkt wordt dat bovengenoemde laatste periodieke wijzigingen geen rol hebben gespeeld in de
voor dit onderzoek bekeken dossiers. In het onderzoek zijn stukken getoetst aan de op dat moment
geldende versie van het Bbk, de Rbk en de hierin genoemde versies van de normdocumenten.

3.3

Circulaire herinrichting diepe plassen

Doordat begin 2009 een aantal initiatieven tot herinrichting van diepe plassen heeft geleid tot maatschappelijke zorgen en vragen bij omwonenden en decentrale overheden is de ‘Circulaire herinrichting
diepe plassen’ (Min. IenM, 24 december 2010) opgesteld. De circulaire heeft als doel om het bevoegde
gezag en andere betrokken partijen informatie te geven over het verantwoord toepassen van grond en
baggerspecie bij de herinrichting van diepe plassen.
Bij de circulaire hoort een handreiking voor het herinrichten van diepe plassen (de Handreiking). In de
Handreiking is een aanvullend milieuhygiënisch toetsingskader, gebaseerd op de zorgplicht (artikel 7) uit
het Bbk, opgenomen.
Het aanvullende toetsingskader is van belang voor het toepassen van meer dan 5.000 m3 grond of
baggerspecie afkomstig van buiten de diepe plas. In de Handreiking is onderscheid gemaakt tussen
vrijliggende en niet-vrijliggende diepe plassen. Hiernaast introduceert de Handreiking een aanvullend
generiek toetsingskader en een aanvullend locatiespecifiek toetsingskader.
Met het locatiespecifieke toetsingskader, dat wordt vastgelegd in gebiedsspecifiek beleid in de vorm van
een nota bodembeheer (besluit op grond van artikel 45 Besluit bodemkwaliteit) kan het bevoegd gezag
aanvullende milieuhygiënische eisen stellen aan nutriënten, contaminanten en bodemvreemd materiaal.
De circulaire en handreiking zijn van toepassing op voorgenomen toepassingen van grond en baggerspecie bij de herinrichting van diepe plassen binnen de kaders van het besluit bodemkwaliteit die:
•
Na bekendmaking van de circulaire worden gemeld.
•
Voor bekendmaking van de circulaire zijn gemeld en waarbij de eerste partij grond of baggerspecie
na de publicatie van de circulaire is toegepast.

3.4

Omgang huidige problematiek rondom PFAS (en andere ZZS)

In 2017 begon in twee regio’s de problematiek rondom PFAS (per- en polyfluoralkylverbindingen op te
komen om zich van hieruit steeds verder over Nederland te verspreiden. Per- en polyfluoralkylstoffen zijn
van nature niet in het milieu voorkomende (antropogene) gefluoreerde koolwaterstoffen. De groep PFAS
bestaat uit duizenden soorten verbindingen die verschillen in keten-lengte, mate van fluorering en
samenstelling van de ‘kop’. De overeenkomst tussen de verbindingen is dat ze bestaan uit een
koolstofketen met fluor-atomen.
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Door de unieke eigenschappen van deze stoffen zijn ze vanaf de jaren ’60 grootschalig toegepast. Dat
gecombineerd met de zeer slechte afbreekbaarheid van deze verbindingen heeft ervoor gezorgd dat de
stoffen wijd verspreid zijn. Niet alleen breken de stoffen niet af, ze hopen zich ook op in de voedselketen
(bioaccumulatief) en zijn vaak toxisch.
De opkomende regio’s betroffen de regio Haarlemmermeer rondom Schiphol met betrekking tot PFOS
(Perfluoroctaansulfonzuur) en de PFOA (Perfluoroctaanzuur) in Zuid-Holland Zuid rondom de fabriek van
Chemours in Dordrecht. Omdat PFAS niet genormeerd zijn ontbreekt een toetsingskader voor het
bevoegd gezag. Op regionaal niveau zijn, in/rondom genoemde gebieden normwaarden voor hergebruik
voor PFOS en/of PFOA vastgesteld.
Naarmate door aanvullende onderzoeken het verspreidingsgebied van betreffende steeds groter blijkt en
dit leidt tot problemen met de afzet- van grond en bagger uit (onderhouds)projecten is de problematiek
inmiddels landelijk opgepakt.
Door het RIVM is op 4 maart 2019 een memo gepubliceerd (kenmerk 067/2019 DMG/BL/AW) waarin
voor PFOS, PFOA en GenX risicogrenzen zijn afgeleid ten behoeve van een tijdelijk handelingskader
voor het toepassen van grond en baggerspecie op/of in de landbodem. Publicatie van het (tijdelijk)
handelingskader wordt in de loop van 2019 verwacht.
Naast het (tijdelijk) handelingsperspectief voor PFAS werkt de Rijksoverheid, in samenwerking met
decentrale overheden aan een algemene methodiek voor de omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen
(ZZS-en). Zo kan in de toekomst sneller en effectiever gehandeld worden als een ZZS wordt aangetroffen
in grond en/of baggerspecie. De algemene methodiek voor de omgang met ZZS-en wordt begin 2020
verwacht.
Bron: Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Proces tot handelingsperspectief grond en
baggerspecie met PFAS, kenmerk IENW/BSK-2019/65014, d.d. 9 april 2019
In afwachting van het (tijdelijk) handelingsperspectief voor PFAS worden door Rijkswaterstaat vooralsnog
onderstaande uitgangspunten gehanteerd voor de toepassing van grond- en/of baggerspecie in GBT’s
waarvoor zij optreedt als bevoegd gezag.
Grond en baggerspecie afkomstig uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, NoordBrabant, Zeeland en Gelderland-West wordt door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
beschouwd als verdacht op het diffuus voorkomen van PFOA en PFOS. Op basis van beleidsstukken van
de OZHZ is door Rijkswaterstaat (als bevoegd gezag Bbk) eind 2018 afgekondigd dat toepassers van
grond en baggerspecie duidelijk en herleidbaar moeten onderbouwen (met onderzoek) of grond/
baggerspecie uit bovengenoemde gebieden onverdacht is op het voorkomen van PFOA of PFOS. Indien
aannemelijk kan worden gemaakt dat de toe te passen grond/baggerspecie geen PFOA of PFOS zal
bevatten, kan in overleg met het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat) worden afgezien van onderzoek op
deze stoffen.
Ten aanzien van deze stoffen is, op basis van artikel 7 Bbk, door Rijkswaterstaat het standpunt
ingenomen dat, bij nieuwe meldingen, deze stoffen onderzocht moeten zijn; vooruitlopend op landelijk
beleid hanteert Rijkswaterstaat voor toepassing in genoemde beheergebieden de detectielimiet (0,1
µg/kg ds).
Bron: e-mail vanuit waterschap Aa en Maas, d.d. 03-12-2018
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Opgemerkt wordt dat de PFAS problematiek geen rol heeft gespeeld in de voor dit onderzoek bekeken
dossiers. De PFAS zijn wel relevant voor de partijen die nu worden aangeboden voor toepassing in de
GBT. In het onderzoek zijn stukken getoetst aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

3.5

Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen

Naast Nederlandse wetgeving is de Europese wetgeving voor de transport van grond en baggerspecie
van toepassing.
Bij de import van partijen grond- en baggerspecie bestemd voor de toepassing in een GBT moet voldaan
worden aan het gestelde in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). De EVOA geeft
de procedures en regels voor het internationaal transport van afval.
Buitenlandse grond en baggerspecie die sterk vervuild is en niet voldoet aan de eisen voor hergebruik
mag op grond van de EVOA niet in Nederland worden geïmporteerd, tenzij de grond en baggerspecie
kan worden gereinigd. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de import van grond en
baggerspecie.
bron:

brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Import grond en baggerspecie diepe plassen, kenmerk IENW/BSK2018/122924, d.d. 13 juni 2018

Voor de toepassing van de partijen grond en baggerspecie uit het buitenland in een GBT gelden dezelfde
normen als voor partijen uit Nederland. Er moet altijd voldaan worden aan de regelgeving en normstelling
zoals deze voortkomt uit het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit. Voor de betreffende partijen moet
altijd een afzonderlijke toepassingsmelding bij het meldpunt bodemkwaliteit ingediend worden.

3.6

Uitgangspunten GBT Over de Maas

Onderstaand zijn de uitgangspunten voor de toepassing van grond en baggerspecie in de GBT Over de
Maas voorkomend uit het wettelijk kader weergeven.
Op grond van artikel 63 in het Bbk is het toepassen van grond en baggerspecie in de GBT Over de Maas
aangewezen als grootschalige toepassing. Dit omdat de toepassing van grond en baggerspecie in GBT
over de Maas als nuttig kan worden aangemerkt. De toepassing is nuttig in het kader van de herinrichting
(natuurontwikkeling) en stabilisering van een (voormalige) winplaats voor delfstoffen.
Doordat de GBT Over de Maas voor de publicatie van de circulaire herinrichting diepe plassen is gemeld
en de eerste partijen grond en baggerspecie al waren toegepast, is deze hier niet van toepassing. De
toepassing in de GBT over de Maas vindt plaats conform het gestelde in het generieke toepassingskader
voor het toepassen in een GBT uit het Bbk plaats. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
•
Voor de verondieping van de diepe plas mogen in de GBT Over de Maas (in de kern) partijen grond
die voldoen aan bodemkwaliteitsklasse industrie of schoner worden toegepast.
•
Voor de verondieping van de diepe plas mogen in de GBT Over de Maas (in de kern) partijen
baggerspecie die voldoen aan de waterbodemkwaliteitsklasse B of schoner worden toegepast.
•
Aanvullend op bovenstaande eisen mogen voor de toepassing van partijen grond of baggerspecie
afkomstig van buiten het watersysteem de emissietoetswaarden voor de metalen in de toe te passen
partijen grond of baggerspecie niet worden overschreden.
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•

•

•

•

•

Wanneer in gemelde partijen de emissietoetswaarden zijn overschreden moet aanvullend
uitloogonderzoek uitgevoerd zijn op de parameters waarvoor de emissietoetswaarden zijn
overschreden. Wanneer voor deze parameters, bij uitloogonderzoek, de maximale emissiewaarde
niet overschrijden mogen de partijen worden toegepast in de GBT Over de Maas.
Doordat de circulaire herinrichting en het hierin opgenomen locatiespecifieke toetsingskader hier niet
van toepassing zijn, kan het bevoegd gezag geen aanvullende milieuhygiënische eisen stellen (op
grond van artikel 45 Bbk) ten aanzien van nutriënten, contaminanten en bodemvreemd materiaal
(ten opzichte van de generieke toepassingseisen voor een GBT).
Sinds november 2018 moet grond en baggerspecie uit bepaalde regio’s van Nederland onderzocht
zijn op de aanwezigheid van PFAS. Het gehalte van de afzonderlijke PFAS mag in de toe te passen
partijen vervolgens de 0,1 µg/kg ds niet overschrijden. Wanneer een partij uit de verdachte regio’s
niet is onderzocht op PFAS moet beargumenteerd zijn waarom betreffende partij niet verdacht is op
de aanwezigheid van PFAS.
Het generieke beleid uit het Bbk voor het toepassen van partijen grond en baggerspecie staat een
tijdelijke en beperkte achteruitgang van de (water)bodemkwaliteit toe (toepassen in de kern). Met het
aanbrengen van de leeflaag wordt de omgevingskwaliteit naar het oorspronkelijke niveau
teruggebracht (stand still-beginsel) danwel verbeterd.
De leeflaag van de GBT Over de Maas moet, conform het generieke beleid voor een GBT uit het
Bbk minimaal 0,5 m dik zijn en voldoen aan de omgevingskwaliteit. De omgevingskwaliteit is hier
vastgesteld op de waterbodemkwaliteitsklasse B. In de planovereenkomst tussen de gemeente West
Maas en Waal en Nederzand is overeengekomen dat de GBT Over de Maas wordt afgewerkt met
een leeflaag van minimaal 3,0 m dikte. De leeflaag bestaat hierbij uit materiaal van de waterbodemkwaliteitsklasse A of schoner.
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4

ONDERZOEKSOPZET EN VERDIEPINGSVRAGEN

4.1

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is gericht op de terugvolgbaarheid van de grondstromen naar de bron op basis van de
wetgeving, geborgd met de toepassingsmeldingen in het kader van het Bbk.
Het onderzoek betreft een administratief onderzoek naar de toepassingsmeldingen en daarmee het
inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit en kwantiteit van de in de GBT Over de Maas toegepaste
grondstromen.
Het onderzoek valt uiteen in drie stappen:
1.
Overzicht toepassingsmeldingen
In de eerste stap is bij de door Nederzand aangestelde beheerder (Brabob B.V.) een overzicht
opgevraagd van alle Bbk-meldingen waarop grond en baggerspecie is aangevoerd. Bij Rijkswaterstaat is
een overzicht van de geregistreerde toepassingsmeldingen opgevraagd. De opgevraagde lijsten hebben
betrekking op de periode van week 47 in 2014 tot en met week 47 2018.
Beide lijsten zijn vervolgens met elkaar vergeleken om te zien of deze met elkaar overeenkomen.
2.
Selectie 25 partijen te volgen naar oorsprong
Door de gemeente West Maas en Waal zijn, op basis van de herkomstlocatie, 25 partijen geselecteerd.
Hierbij zijn er 23 gekozen uit de door Brabob B.V. geleverde lijst met toegepaste partijen en 2 uit de lijst
geleverd door Rijkswaterstaat. De 2 partijen uit de lijst van Rijkswaterstaat betreffen partijen die wel
gemeld, maar niet toegepast zijn.
3.
Inzien toepassingsdossiers
Van de 25 partijen zijn de dossiers van de Bbk-toepassingsmeldingen opgevraagd bij de Brabob en
Rijkswaterstaat. Hierbij is vervolgens gekeken of de dossiers overeenkomen en of de oorsprong, kwaliteit
en omvang van de aangemelde (en toegepaste) partijen herleidbaar is. Uit de dossiers zijn onderstaande
stukken bekeken:
•
Meldingsformulier.
•
Milieuhygiënische verklaring (MHV).
•
Gemelde en toegeleverde hoeveelheden.
De verwachting is dat de dossiers een eerste inzicht geven in de herkomst, kwaliteit en omvang van de in
de GBT Over de Maas toegepaste partijen en of deze voldoen aan de vereisten uit het Bbk en
onderliggende normdocumenten (zie hoofdstuk 3).
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4.2

Verdiepingsvragen

Doel van het onderzoek op een aantal toepassingsmeldingen Bbk is om te beoordelen of het systeem
voor de GBT Over de Maas functioneert zoals dat door de wetgever is beoogd. Daarnaast heeft het tot
doel om te kijken of afzonderlijke meldingsdossiers inzicht geven in de herkomst, aard, kwaliteit en
omvang van de toegepaste grondstromen. Hiertoe is voor de 23 daadwerkelijk toegepaste partijen
getracht antwoord te geven op onderstaande verdiepingsvragen:
•
Het Bbk geeft de mogelijkheid om toezicht te houden op de gehele keten van bouwstoffen, grond en
baggerspecie. Zijn de partijen grond/baggerspecie uit de 23 dossiers terug te volgen tot het moment
van productie of ontgraving tot en met de toepassing?
–
Wat is de oorsprong van de in de GBT Over de Maas toegepaste en aangeboden partijen grond
en baggerspecie?
–
Zijn de partijen afkomstig uit hetzelfde (water)systeem waarin de GBT ligt of zijn deze afkomstig
uit een wijdere omtrek?
–
Waar en wanneer heeft de keuring plaatsgevonden in de keten?
○
Komen de partijen direct uit een werk/project (keuring bij de bron) of vindt keuring plaats in
een depot buiten de locatie van oorsprong?
○
Bij de keuring van partijen op de locatie van oorsprong is de link met betrekking tot de
herkomst over het algemeen duidelijk. Wanneer keuring niet plaatsvindt op de plek waar
de partij ontstaat maar later in de keten verwatert de link met de bron mogelijk.
•
Op welke parameters heeft het milieukundig onderzoek plaatsgevonden en in hoeverre passen/
dekken de hierin meegenomen onderzochte parameters mogelijke risico’s met betrekking tot de
herkomst af?
Bij het uitvoeren van de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de milieuhygiënische verklaring
moeten, naast de standaard parameters, ook die stoffen meegenomen worden die op basis van de
historie en/of calamiteiten op de locatie van oorsprong relevant zijn.
–
Zijn toegepaste partijen afkomstig uit een zoet of zout milieu, betreft het oorspronkelijk land- dan
wel waterbodem?
Doordat de normstelling van een GBT zich richt op de risico’s van verspreiding vanuit de
toepassingslocatie is Chloride (naast TBT) een voorbeeld van een parameter die relevant is
wanneer grond en/of baggerspecie uit een zout of brak milieu (Chloridegehalten: 2.000 tot
5.000 mg/kg ds) en wordt toegepast in het zoete milieu (Chloridegehalten 100 tot 200 mg/kg
ds). van de GBT over de Maas. Een en ander met het oog op de mogelijke verzilting van grond
en oppervlaktewater en de hiermee gepaard gaande gevolgen voor natuurlijke flora, gewasteelt
en/of grond-/oppervlaktewaterwinning voor de drinkwaterproductie.
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5

RESULTATEN

5.1

Lijst toegepaste partijen grond-/baggerspecie

Op ons verzoek heeft Brabob B.V. een lijst aangeleverd (d.d. 13 november 2018) van alle in de periode
van week 47 in 2014 tot en met week 41 in 2018 toegepaste partijen grond en baggerspecie. Het betreft
de periode vanaf het moment dat partijen van buiten het project Over de Maas zijn aangevoerd tot aan
het verzoek tot aanleveren van de lijst met de toegepaste partijen. Het betreft een lijst met in totaal 509
partijen met daarbij het Bbk-meldingsnummer en de herkomstlocatie (locatie van de partij op het moment
van melding).
De lijst geleverd door Rijkswaterstaat loopt van 2015 tot week 50, 2018 en bevat 670 unieke meldingen.
Deze lijst is inclusief niet toegepaste partijen.
Uit de vergelijking van de lijsten blijkt dat deze met elkaar overeen komen. De 161 “extra” partijen op de
lijst van Rijkswaterstaat betreffen partijen die zijn aangemeld maar (nog) niet toegepast en partijen
waarvan de melding door Rijkswaterstaat als ‘niet toereikend’ is beoordeeld. De als niet toereikend
beoordeelde partijen zijn uiteindelijk niet toegepast.

5.2

Toetsing 25 partijen

Uit de lijst met 509 toegepaste partijen zijn door de gemeente 23 partijen geselecteerd. Hiernaast zijn
door de gemeente uit de lijst aangeleverd door Rijkswaterstaat 2 partijen gekozen die uiteindelijk niet zijn
toegepast. Dit om te kijken of ook hiervoor alle juiste documenten in het beheersysteem van Brabob
aanwezig zijn.
De 25 dossier zijn achtereenvolgens opgevraagd en ingezien bij Brabob en Rijkswaterstaat. In ieder van
de dossiers is de melding, de bijbehorende MHV en toestemming voor toepassing ingezien.
Geconcludeerd wordt dat de dossiers bij Rijkswaterstaat en Brabob met elkaar overeenkomen. Door
Rijkswaterstaat zijn de volledige dossiers voorgelegd en door Brabob alleen de vooraf door ons
opgevraagde stukken, laatste versie toepassingsmelding, milieuhygiënische verklaring en goedkeuring op
de melding.
Voor alle 23 toegepaste partijen is een toestemming, akkoord melding, vanuit Rijkswaterstaat aanwezig.
Op basis hiervan is geconcludeerd dat de toepassing voldoet aan de eisen van het Besluit en regeling
bodemkwaliteit.
Vervolgens zijn de dossiers nader bekeken teneinde vast te stellen of op basis hiervan een indicatie
verkregen kan worden van oorsprong, kwaliteit en omvang de grondstromen naar de GBT Over de Maas.
Per melding is gekeken naar:
•
Herkomst van de toe te passen partij grond en/of baggerspecie (land, bronlocatie (adres en soort).
•
Gebruikte MHV.
•
Milieuhygiënische kwaliteit toe te passen partij grond of baggerspecie.
•
Omvang toe te passen partij grond of baggerspecie.
In onderstaande paragrafen zijn onze bevindingen ten aanzien van de nader bekeken dossiers
weergegeven. In bijlage 1 is een samenvattende tabel opgenomen met daarin de bevindingen voor elk
van de 23 partijen ten aanzien van de voor dit onderzoek geformuleerde criteria.
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5.2.1

Melding toepassing Besluit bodemkwaliteit

In alle 25 bekeken dossiers is een toepassingsmelding aanwezig waarin de voorgenomen toepassing van
grond of baggerspecie in de GBT Over de Maas wordt gemeld. Alle meldingen zijn voorzien van een
milieuhygiënische verklaring.
Verklaring toereikendheid melding
Bij de toepassingsmelding moeten een aantal wettelijk verplichte gegevens aangeleverd worden. In de
brochure opgenomen in bijlage 2 is een overzicht van de bij melding aan te leveren gegevens
opgenomen. De overige velden op het meldingsformulier zijn informatief (zie ook §5.2.5).
Bij 16 van de 25 toepassingsmeldingen (64%) is deze, door Rijkswaterstaat, zonder opmerkingen/vragen
toereikend verklaard en is de partij uiteindelijk (gedeeltelijk) toegepast.

figuur 5.1: beoordeling toepassingsmeldingen 25 partijen GBT Over de Maas

In 9 dossiers (36%) is de in de melding voorgenomen toepassing door Rijkswaterstaat afgewezen omdat
de bijgevoegde milieuhygiënische verklaring als niet betrouwbaar of onvolledig is beoordeeld.
Voor 7 van de 9 afgewezen partijen is een herziene melding ingediend, waarna er 6 als toereikend zijn
beoordeeld. Van één partij werd de herziene melding opnieuw als niet toereikend beoordeeld en is deze
na indienen van een tweede herziene melding als toereikend beoordeeld.
Voor 2 van de 9 afgewezen partijen is geen herziene melding ingediend. Opgemerkt dat deze meldingen
geselecteerd zijn uit de lijst met niet toegepaste partijen. In beide gevallen is door Rijkswaterstaat
geconcludeerd dat de bij de melding gevoegde milieuhygiënische verklaring onbetrouwbaar is. Nadien is
door Brabob één van beide meldingen formeel ingetrokken. De andere melding is niet ingetrokken, maar
de partij is niet toegepast.
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Herkomst toegepaste partijen grond en baggerspecie
Op basis van de lijst met de 509 toegepaste partijen aangeleverd door Brabob (zie § 5.1) is een overzicht
gemaakt naar het land van herkomst. Dit overzicht is weergegeven in onderstaande figuur 5.2.

figuur 5.2: herkomst toegepaste partijen grond-/baggerspecie GBT Over de Maas

Bij de voor de administratieve toetsing door de gemeente geselecteerde 23 partijen ligt het zwaartepunt
op de partijen aangevoerd uit het buitenland: België, Duitsland en Frankrijk (zie figuur 5.3). Dit omdat de
gemeente juist van deze partijen wil weten of de administratie klopt.
Opgemerkt wordt dat de aantallen partijen niets zeggen over de verhouding in omvang tussen de
verschillende partijen.

figuur 5.3: land van herkomst bij de 23 toegepaste partijen
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Locatie van toepassing in de GBT Over de Maas
In 22 van de 23 meldingsformulieren staat bij de toepassing in de GBT vermeld dat de partij in de kern
wordt toegepast. Op één formulier staat vermeld dat de partij wordt toegepast in de leeflaag. Navraag bij
de Brabob leert dat dit per ongeluk fout is ingevuld op het formulier en dat de partij uiteindelijk is
toegepast in de kern. Opgemerkt wordt dat de partij, op basis van de milieuhygiënische kwaliteit, ook in
de leeflaag toegepast had mogen worden.

5.2.2

Milieuhygiënische verklaringen

Voor het toepassen van grond en baggerspecie moet worden aangetoond, dat wordt voldaan aan de
toepassingseisen. Hiervoor staat degene die voornemens is deze toe te passen verschillende
milieuhygiënische verklaringen (MHV) ter beschiking. Het betreft onderstaande verklaringen:
•
Op basis van een partijkeuring.
•
Op basis van bodemonderzoek.
•
Op basis van waterbodemonderzoek.
•
Op basis van een bodemkwaliteitskaart.
•
Erkende kwaliteitsverklaring.
•
Fabrikant-eigen verklaring.
Omdat de GBT Over de Maas geen onderdeel is van een bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer is
toepassing van partijen grond / baggerspecie op basis van een bodemkwaliteitskaart niet mogelijk.
Toepassing in de GBT Over de Maas op basis van de overige MHV’s is mogelijk.
In figuur 5.4 zijn de verschillende soorten bewijsmiddelen gebruikt bij de toepassingsmelding voor de
partijen vertegenwoordigd in de toetsing inzichtelijk gemaakt.

figuur 5.4: bewijsmiddel bij de 23 partijen in de toetsing

Partijkeuring (BRL SIKB 1000, protocol 1001)
Bij de 23 partijen bekeken in de toetsing is de partijkeuring conform de BRL SIKB 1000, protocol 1001,
het meest gebruikt als milieuhygiënische verklaring bij de in de GBT Over de Maas toe te passen partijen
grond of baggerspecie (12 van de 23 partijen).
Van de 12 partijkeuringen vertegenwoordigd in de toetsing zijn er 2 in-situ uitgevoerd en 10 in depot.
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Bij de 2 in-situ partijkeuringen is de herkomst van de partij duidelijk. Het betreft partijen gesitueerd op
twee projectlocaties in België, waarbij de partij-indeling is gebaseerd op een eerder uitgevoerd bodemonderzoek.
Bij de 10 keuringen uitgevoerd op depots bevinden deze zich niet op de locatie van oorsprong. Hierbij
wordt vertrouwd op de door de depotbeheerder verstrekte informatie met betrekking tot de oorsprong.
In de partijkeuring is, wanneer sprake is van baggerspecie, gebruik gemaakt van een breder
analysepakket dan het in Nederland gebruikelijke standaardpakket voor baggerspecie uit regionale
oppervlaktewateren. In alle 4 voorkomende gevallen is gebruikgemaakt van het standaard C2-waterbodempakket voor de toepassing van baggerspecie uit zoete Rijksoppervlaktewaterlichamen op de
landbodem.
Verkennend waterbodemonderzoek (NEN 5720)
Doordat het verkennend waterbodemonderzoek in-situ op de locatie van herkomst wordt uitgevoerd, is de
herkomst van de baggerspecie duidelijk.
Alle bij de meldingen als bewijsmiddelen gevoegde waterbodemonderzoeken zijn uitgevoerd door in
Nederland op de website van RWS Leefomgeving vermelde erkende bodemintermediairs, gebaseerd op
de op dat moment geldende versies van de NEN 5717 en NEN 5720.
Uit bestudering van de verkennende waterbodemonderzoeken volgt dat de afbakening (lengte, breedte,
dikte/diepte, conform bijlage A van de NEN 5720) van de te onderzoeken partijen in 5 van de 6 waterbodemonderzoeken niet volledig is.
Hierdoor ontbreekt de relatie tussen de rapportages en de op het meldingsformulier vermelde toe te
passen hoeveelheden baggerspecie. Met andere woorden het is niet duidelijk of het onderzoek dekkend
is voor de gehele te baggeren en in de GBT toe te passen partij.
Productcertificaat (BRL 9335-1)
Uitgangspunt van de BRL 9335-1 certificering is het vertrouwen op basis van het geleverde certificaat. De
melder kan bij de toepassingsmelding volstaan met de levering van het certificaat en de bijbehorende
afleverbon. De milieuhygiënische kwaliteit hoeft voor de melding niet verder onderbouwd te worden door
onderzoek.
In de 5 partijen geleverd onder productcertificaat vertegenwoordigd in de toetsing betreft het in alle
gevallen een BRL 9335-1 certificaat afkomstig van grondbanken en/of -verwerkers. In 4 van de 5 gevallen
betreft het een samengestelde partij.
In 2 van de 5 gevallen is de toepassingsmelding toereikend verklaart op basis van een concept of
onvolledig BRL 9335-1 certificaat. Doordat hierop geen exacte hoeveelheden zijn vermeld hadden deze
meldingen niet als toereikend verklaard mogen worden. Rijkswaterstaat geeft aan dat zij hier, op basis
van eerdere leveringen onder hetzelfde certificaat, te coulant/servicegericht is geweest. In de huidige
situatie worden meldingen op basis van een concept en/of onvolledig certificaat zonder exacte hoeveelheden niet meer geaccepteerd.
In de overige 3 gevallen is, doordat geen definitief certificaat overleg kon worden, de toepassingsmelding
beoordeeld op basis van het achterliggende onderzoek (partijkeuring protocol 1001).
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5.2.3

Herkomst partijen grond en baggerspecie

Relatie tussen herkomst partijen grond en baggerspecie en MHV
Wanneer wordt gekeken naar het land van herkomst van de toegepaste partijen (figuur 5.5) en de bij de
toepassingsmelding gevoegde MHV, volgt dat alleen bij de partijen afkomstig uit Nederland gebruik wordt
gemaakt van de levering onder een productcertificaat. Bij levering van een partij grond en/of baggerspecie uit het buitenland wordt dit gedaan op basis van een partijkeuring (BRL SIKB 1000, protocol
1001), dan wel een verkennend waterbodemonderzoek (NEN 5720).
Bij een productcertificaat is de oorsprong niet direct inzichtelijk, de keten begint opnieuw bij de certificaathouder. Theoretisch is het mogelijk de oorsprong van de (samengevoegde) partijen via de certificaathouder te traceren tot het moment van ontstaan. Dit onderzoek valt buiten de scope van dit onderzoek.
Vooralsnog is de oorsprong van 5 van de 23 partijen hiermee niet getraceerd.
Bij het gebruik van de ex-situ partijkeuring (keuring in depot) is de exacte locatie van oorsprong niet altijd
inzichtelijk. Dit omdat de verplichting voor het uitvoeren van een vooronderzoek pas sinds 1 januari 2019
verplicht is geworden met de wijziging in de Regeling bodemkwaliteit, d.d. 29 november 2018.
Bij het gebruik van de in-situ partijkeuring of het verkennend waterbodemonderzoek als milieuhygiënische
verklaring is de herkomst duidelijk. Van 8 (2+6) van de 23 partijen is hiermee de oorsprong inzichtelijk.
De milieuhygiënische verklaring bij de 14 partijen afkomstig uit het buitenland is in alle gevallen opgesteld
door een RWS Leefomgeving erkend bodemintermediair, conform de hiervoor opgestelde Nederlandse
Normering.
12

Aantal partijen

10

3

8
6

5

4

8
2

2
2

2

1

0
Nederland
partijkeuring

België

Duitsland

waterbodemonderzoek

Frankrijk
certificaat

figuur 5.5: partijen vertegenwoordigd in de toetsing naar land van herkomst en soort bewijsmiddel
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Relatie tussen compartiment van herkomst en MHV
De oorsprong van de partijen naar compartiment land- (grond) dan wel waterbodem (baggerspecie) is, op
basis van de bewijsmiddelen bij de toepassingsmeldingen, goed herleidbaar. Alleen voor de onder
productcertificaat geleverde partijen is dit niet duidelijk. Omdat hier in de achterliggende bewijsmiddelen
consequent gesproken wordt van grond, is aangenomen dat het hier landbodem betreft.
In figuur 5.6 is een verdeling van de 23 toegepaste partijen over de compartimenten van oorsprong, land(grond) of waterbodem (baggerspecie). Deze verdeling komt overeen met de verdeling tussen de
bewijsmiddelen in figuur 5.4. Hierbij wordt het compartiment landbodem (grond) gedekt door de
bewijsmiddelen ‘certificaat’ en partijkeuring. De waterbodem (baggerspecie) wordt gedekt door het
bewijsmiddel ‘waterbodemonderzoek’ en ‘partijkeuring’. De vier partijkeuringen uitgevoerd onder het
compartiment waterbodem hebben betrekking op baggerspecie die na baggeren eerst naar een
tussendepot is gebracht en daarna, na bewerking en/of tijdelijke opslag, is toegepast in de GBT Over de
Maas.

10
13

grond

bagger

figuur 5.6: verdeling partijen over de compartimenten land- (grond) en waterbodem (baggerspecie)

5.2.4

Inzicht in de kwaliteit van de toegepaste grondstromen

Uit de toepassingsmeldingen en bijgevoegde milieuhygiënische verklaringen volgt dat de 23 partijen
toegepast in de kern van de GBT Over de Maas voldoen aan de eisen gesteld in het toetsingskader (zie
3.5). Van de 10 partijen afkomstig uit de waterbodem (baggerspecie) zijn 3 een combinatie van de
waterbodem-kwaliteitsklassen A en B. 7 partijen voldoen aan de waterbodemkwaliteitsklasse B. De 13
partijen afkomstig uit de landbodem voldoen alle aan de normwaarden gesteld voor de bodemkwaliteitsklasse industrie.
Opgemerkt wordt dat op 5 van de 23 toegepaste partijen na toetsing aan de emissietoetswaarden
aanvullend uitloogonderzoek is uitgevoerd op de parameters waarvoor de emissietoetswaarden zijn
overschreden. In geen van de uitloogonderzoeken is de maximale emissiewaarde overschreden,
waardoor is voldaan toepassingseisen voor de GBT Over de Maas.
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figuur 5.7: aantal toegepaste partijen naar compartiment van oorsprong en milieuhygiënische kwaliteit.

5.2.5

Inzicht in omvang toegepaste grondstromen

Doordat het systeem van de toepassingsmeldingen niet voorziet in een terugmelding aan het bevoegd
gezag over het al dan niet toepassen van toereikend verklaarde meldingen is er geen direct inzicht in de
omvang van de in de GBT Over de Maas toegepaste grondstromen.
Indirect bestaat bij Rijkswaterstaat wel inzicht in de omvang van de uiteindelijk toegepaste partijen grond
en baggerspecie. Dit inzicht is er doordat de exploitant wekelijks verplicht een planning van de in de
komende week aan te leveren partijen moet aanleveren. Hierbij moeten naast de omvang in tonnen
onderstaande gegevens vermeld worden:
•
Datum van aankomst.
•
Transportmiddel.
–
Indien per schip, naam van het schip inclusief Europanummer.
–
Indien per as; de transporteur(s).
•
Nummer bijbehorende Bbk-melding.
•
Nummer EVOA beschikking, wanneer partij uit het buitenland komt.
•
Exacte herkomst van de partij.
•
Indien van toepassing, overslaglocatie.
Hiernaast is de eigenaar/exploitant verplicht een grondstromenadministratie bij te houden, waarin ook de
bovenstaande gegevens worden bijgehouden. Rijkswaterstaat is, als bevoegd gezag, gerechtigd deze
administratie in te zien.
Voor het inzicht in de omvang van de 23 toegepaste partijen is een beroep gedaan op de grondstromen
administratie van de exploitant. De gemelde en toegepaste hoeveelheden zijn met elkaar vergeleken.
Een en ander zodat een voor de 23 partijen inzicht wordt verkregen in de daadwerkelijk omvang van de
toegepaste partijen en het verschil tussen de gemelde en toegepaste hoeveelheid. De resultaten van
deze vergelijking zijn weergegeven in tabel 5.1.
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Tabel 5.1, verschil tussen gemelde en geleverde hoeveelheden toegepaste partijen naar bewijsmiddel
gemeld (ton)*
toegepast (ton)
% verschil
type MHV
1
5.010
5.284
5,47
partijkeuring
2
30.000
20.417
-31,94
verkennend waterbodemonderzoek
3
1.307
1.307
0,00
partijkeuring
4
2.000
1.583
-20,85
productcertificaat
5
32.000
28.605
-10,61
verkennend waterbodemonderzoek
6
330
378
14,29
partijkeuring
7
1.900
1.191
-37,32
productcertificaat (beoordeeld op partijkeuring)
8
105.000
73.302
-30,19
verkennend waterbodemonderzoek
9
917
1.006
9,71
partijkeuring
10
1.958
2.065
5,44
productcertificaat (beoordeeld op partijkeuring)
11
1.851
2.028
9,54
productcertificaat (beoordeeld op partijkeuring
12
5.882
5.942
1,02
partijkeuring
13
5990
3.946
-34,13
partijkeuring
14
9.381
11.001
17,27
partijkeuring
15
25.500
22.219
-12,87
verkennend waterbodemonderzoek
16
3.652
2.671
-26,87
verkennend waterbodemonderzoek
17
105.400
12.862
-87,80
verkennend waterbodemonderzoek
18
14.990
12.980
-13,41
partijkeuring
19
8.974
9.545
6,36
partijkeuring
20
20.000
16.975
-15,13
productcertificaat
21
1.964
2.489
26,73
partijkeuring
22
3.203
3.215
0,37
partijkeuring
23
16.500
6.264
-62,04
partijkeuring
*

In kuubs gemelde hoeveelheden zijn omgerekend naar tonnen ten einde deze te kunnen vergelijken met de toegepaste
hoeveelheden.

Met betrekking tot de foutmarge bij de hoeveelheidsbepaling van individuele partijen is deze in de
betreffende beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) gesteld op maximaal 25%. Voor de waterbodemonderzoeken (NEN 5720) is geen maximaal afwijkingspercentage opgesteld.
Uit de vergelijking tussen de gemelde en toegepaste hoeveelheden voor de 23 toegepaste partijen volgt
dat overschrijdingen, met één uitzondering, binnen de foutmarge van 25% blijft. De uitzondering betreft
een overschrijding van 26%. Van de 12 onderschrijdingen zijn er 7 groter dan de 25%.

figuur 5.8: verschil tussen gemelde en geleverde hoeveelheid van de 23 toegepaste partijen
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De grotere onderschrijdingen worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat niet de gehele gemelde partij is
aangeleverd. Het restant van deze partijen is waarschijnlijk aangeboden en afgezet bij een andere
acceptant.
Wanneer de totaal gemelde hoeveelheid van de 23 partijen wordt afgezet tegen de totaal geleverde
hoeveelheid van dezelfde partijen (figuur 5.8) blijkt dat de uiteindelijk toegepaste hoeveelheid fors lager
ligt (39%).

5.3

Controle EVOA-beschikkingsnummer

Hoewel gelegen buiten de scope van het onderzoek is op verzoek van de gemeente navraag gedaan
naar de EVOA beschikkingen bij de partijen afkomstig uit het buitenland.
Hoewel het veld “EVOA-beschikkingsnummer” onderdeel is van het Bbk-meldingsformulier voor het
toepassen van grond of baggerspecie betreft het geen wettelijk verplicht invul veld. De informatie hoeft bij
melding derhalve niet geleverd te worden. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de bij melding
verplichte gegevens.
Op geen van de meldingsformulieren bij de 14 partijen afkomstig uit het buitenland is op het
Meldingsformulier het EVOA-beschikkingsnummer ingevuld. Op ons verzoek heeft Brabob bij alle 14
partijen afkomstig uit het buitenland het EVOA-beschikkingsnummer geleverd. Betreffende
beschikkingsnummers corresponderen met de herkomstgegevens zoals deze ook in het meldingsformulier voor de Bbk-toepassing en het achterliggende milieuhygiënisch bewijsmiddel zijn vermeld.
Rijkswaterstaat beschikt via de wekelijks door Brabob aan te leveren planning voor de toepassingen in de
GBT Over de Maas over de EVOA-beschikkingsnummers (zie ook §5.2.5). Bij aanvoer van partijen uit het
buitenland zijn deze namelijk een verplicht onderdeel in de aan te leveren planning.

5.4

Beantwoording onderzoeks- en verdiepingsvragen

Het onderzoek geeft een eerste indicatie van de kwaliteit, omvang en diversiteit van de partijen/grondstromen die in de GBT Over de Maas zijn toegepast.
Niet alle partijen kunnen op basis van de toepassingsmelding terug gevolgd naar de oorsprong, de locatie
waar de partij grond/baggerspecie uit de oorspronkelijke (water)bodem is ontgraven. Hierdoor wordt niet
geheel voldaan aan de terugvolgbaarheidsdoelstelling van het Bbk. Dit betreft met name de samengevoegde partijen die geleverd zijn onder een productcertificaat behorende BRL 9335 protocol 1 en in
mindere mate de partijkeuring van grond/baggerspecie in depot.
Bij de grond geleverd onder het BRL 9335, protocol 1 certificaat wordt de samensteller van de partij
gezien als de bron. Theoretisch is het mogelijk deze partijen verder terug te volgen naar de ‘bron of
bronnen’, zijnde de plaats van ontgraving, daar de certificaathouder BRL SIKB 9335, protocol 9335
beschikt over deze informatie.
Bij de partijkeuringen uitgevoerd op depots is de oorsprong en een indicatie van de milieuhygiënische
kwaliteit in de rapporten tekstueel globaal omschreven, maar niet exact aangeven (op kaart) of
onderbouwd. Dit was onder de vigerende BRL 1000, protocol 1001 niet noodzakelijk. Met de wijziging
van het Rbk (zie §3.2) en de hierin opgenomen verplichting tot het uitvoeren van vooronderzoek (conform
NEN 5725 of NEN 5717) moet de terugvolgbaarheid verbeteren.
Naast de hoofdvraag is een aantal verdiepingsvragen geformuleerd. Onderstaand zijn de bevindingen ten
aanzien van deze vragen uitgewerkt.
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•

•

Wat is de oorsprong van de in de GBT Over de Maas toegepaste en aangeboden partijen grond en
baggerspecie?
De oorsprong van de partijen grond en baggerspecie toegepast in de GBT Over de Maas is zeer
divers. De oorsprong van de partijen grond zijn, voor zover herleidbaar, (her)ontwikkelingsprojecten
in stedelijk gebied, en/of infrastructurele projecten. Partijen baggerspecie blijken voornamelijk
afkomstig uit onderhoudsbaggerwerk in regionale wateren, vaargeulen van rivieren, kanalen en uit
havenbekkens.
–
Zijn de partijen afkomstig uit hetzelfde (water)systeem waarin de GBT ligt of zijn deze afkomstig
uit een wijdere omtrek?
De partijen grond en baggerspecie toegepast in de GBT over de Maas blijken, met uitzondering
van een deel van de oorspronkelijke kleilaag uit de uiterwaard, niet afkomstig uit de nabijheid
van de GBT Over de Maas.
Waar en wanneer heeft de keuring plaatsgevonden in de keten?
–
Komen de partijen direct uit een werk/project (keuring bij de bron) of vindt keuring plaats in een
depot buiten de locatie van oorsprong?
Het merendeel van de partijen uit de toetsing is direct herleidbaar uit een werk of project. 8 partijen
zijn voor ontgraving op de locatie van oorsprong onderzocht (6 waterbodemonderzoeken en 2 in-situ
partijkeuringen).
De overige 15 partijen is onderzocht na ontgraving op de locatie van oorsprong. In 10 gevallen
betreft het een partijkeuring op een partij grond of baggerspecie die is gekeurd in een tussendepot.
Bij de afvoer over een tussendepot van de partijen afkomstig uit het buitenland is het totale
werk/project in de EVOA- beschikking ruim gedefinieerd (baggerwerk in diverse kanalen of havens).
In het bewijsmiddel van de partij is de locatie nader gespecificeerd ten opzichte van de bijbehorende
EVOA-beschikking.
De overige 5 partijen zijn geleverd onder certificaat BRL 9335, protocol 1 waarbij vaststaat dat het in
4 gevallen een samengestelde partij betreft. Alle 5 partijen zijn onder verantwoording van de
certificaathouder (de ‘oorsprong’) gekeurd en geleverd voor toepassing in de GBT Over de Maas.
De keuring op de uit het buitenland afkomstige partijen heeft plaatsgevonden voor ontgraving op de
locatie van herkomst dan wel na ontgraving op een in het buitenland gesitueerd tussendepot. De
keuring conform de Nederlandse wet- en regelgeving is door een in Nederland erkend bodemintermediar uitgevoerd op het moment dat eventuele afzet in de GBT Over de Maas in beeld komt.
De partijen zijn voordien vaak al onderzocht conform de ter plaatse geldende wet- en regelgeving.

•

Op welke parameters heeft het milieukundig onderzoek plaatsgevonden en in hoeverre passen/
dekken de hierin meegenomen onderzochte parameters mogelijke risico’s met betrekking tot de
herkomst af?
De milieukundige onderzoeken hebben over het algemeen plaatsgevonden op één van de in
Nederland vastgestelde standaard pakketten. In 12 partijen is het gekozen standaardpakket
aangevuld met één of meerdere locatie en/of situatiespecifieke parameters. Een en ander conform
vigerende wet- en regelgeving.
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De vraag of hiermee de risico’s met betrekking tot de herkomst afgedekt worden kan op basis van dit
onderzoek niet beantwoord worden. Dit omdat de onderbouwing van de pakketkeuze over het
algemeen ontbreekt.
•
•

Zijn toegepaste partijen afkomstig uit een zoet of zout milieu, betreft het oorspronkelijk land- dan wel
waterbodem?
De vraag of een partij afkomstig is uit een zoet of zout milieu is in geen van de achterliggende
milieuhygiënische bewijsmiddelen beantwoord. De vraag kan niet beantwoord worden.
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6

CONCLUSIES

In opdracht van de gemeente West Maas en Waal heeft RPS een administratief onderzoek uitgevoerd op
de administratie van de toepassingsmeldingen gedaan voor grond en baggerspecie toegepast in de GBT
Over de Maas. Hierbij is zowel de administratie van de Brabob als de administratie van Rijkswaterstaat
ingezien.
Uit de totale lijst met 509 toegepaste partijen is administratief de herkomst van de in de zandwinput
toegepaste grond- en baggerspecie achterhaald.
Voor het onderzoek naar de aard en kwaliteit zijn uit de totale lijst aangemelde en toegepaste partijen een
23-tal partijen geselecteerd waarbij de toepassingsmeldingen en achterliggende bewijsstukken zijn
geanalyseerd. Hiernaast zijn ook van 2 aangemelde, maar (uiteindelijk) niet toegepaste partijen de
stukken ingezien. Een en ander teneinde een idee te krijgen bij de omvang, aard en kwaliteit van de
grondstromen die er worden toegepast.
Van de in de GBT Over de Maas toegepaste partijen komt 70% uit Nederland en 30% uit het buitenland
(België, Duitsland en Frankrijk). Hierbij wordt opgemerkt dat de aantallen partijen niets zeggen over de
verhouding in omvang tussen de verschillende partijen.
Uit de uitgevoerde administratieve toets blijkt het volgende:
•
In de dossiers van de 23 toegepaste partijen is in alle gevallen een akkoord voor de toepassing van
de partij aanwezig. Van de beide niet toegepaste partijen zijn de toepassingsmeldingen door
Rijkswaterstaat ‘niet-toereikend’ beoordeeld op basis van de MHV.
•
Bij de aanmelding voor toepassing wordt het minimaal vereiste ingevuld op de formulieren. Bij de
partijen uit het buitenland is in geen van de gevallen het EVOA-beschikkingsnummer vermeld (niet
wettelijk verplicht). De beschikkingsnummers zijn voorafgaande aan de daadwerkelijke toepassing
wel bekend en aanwezig in het handhavingsdossier van Rijkswaterstaat.
•
Daar waar productcertificaten (i.c. BRL 9335-1) als bewijsmiddel zijn gebruikt, is de herkomst terug
te voeren tot het moment van keuring door de certificaathouder. De herkomst, de locatie en het
moment waar de grond/baggerspecie is ontgraven, zijn bij de certificaathouder opvraagbaar.
•
Uit de partijkeuringen en waterbodemonderzoeken die als bewijsmiddel bij de toepassingsmeldingen
zijn gevoegd, zijn de herkomst en kwaliteit vermeld. Met betrekking tot de herkomst dient opgemerkt
te worden dat deze, met name bij partijkeuringen, soms zeer beknopt is weergegeven. De beknopte
weergave bij partijkeuring komt voort uit het ontbreken van de verplichting tot uitvoering van
vooronderzoek in de BRL SIKB 1001. Dit is met de wijziging van het Rbk (2018.2) gerepareerd.
•
Daar waar waterbodemonderzoek als bewijsmiddel wordt gebruikt, is de relatie tussen de omvang
(kuubs/ton) vermeld op het meldingsformulier en het bewijsmiddel niet altijd herleidbaar. Dit omdat
de te onderzoeken partij niet is ingekaderd (lengte*breedte*hoogte) dan wel omdat er geen hoeveelheidsbepaling bij het onderzoek is gevoerd.
•
Uit een globale vergelijking tussen de gemelde en toegepaste hoeveelheden (opgegeven door
Brabob) volgt dat overschrijdingen van de gemelde hoeveelheden beperkt zijn en dat deze over het
algemeen vallen binnen de wettelijk toegestane afwijking van 25%. De onderschrijding van de
gemelde hoeveelheden is vaak groter.
Uit bovenstaande volgt dat het systeem van de toepassingsmeldingen niet geschikt is om een volledig
inzicht in de oorsprong, aard en omvang van de toegepaste grondstromen te genereren.
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7
Bbk
EVOA
GBT
MHV
PFAS
PFOA
PFOS
Rbk
ZZS

AFKORTINGEN
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Besluit bodemkwaliteit
Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen
Grootschalige Bodemtoepassing
Milieuhygiënsche Verklaring
Per- en polyfluoralkylstoffen
Perfluoroctaanzuur
Perfluoroctaansulfonzuur
Regeling bodemkwaliteit
Zeer Zorgwekkende Stof

rps.nl
1805612A00-R19-676 | Versie 2.0 | 24 juni 2019
Pagina 30 van 30

Bijlage 1
Tabel toetsing milieuhygiënische verklaring
aan criteria

rps.nl

partij

bewijsmiddel

herkomst

vooronderzoek

laboratorium

land

historie

oorsprong

omvang

1

partijkeuring

B

✓

✓

✓

2

NEN5720

Fr

x

✓

3

partijkeuring

D

✓

kwaliteit

analysepakket

afwijking

uitloog

asbest

wbo

lbo

omvang*

✓

n.v.t.

n.v.t.

A

Industrie

5,47

x

STAP
+As+Cr
C2

✓

✓

n.v.t.

A+B

n.v.t.

-31,94

✓e

✓

STAP

-

n.v.t.

n.v.t.

-

Industrie

0,00

x

STAP

-

-

Industrie

-20,85

opmerking

gemeld als partijkeuring;
Historie door RWS als voldoende beoordeeld.
in de RWS toetsing is de vraag over geografische afbakening in horizontale en verticale
richting niet beantwoord
De keuze voor C2-pakket is niet beargumenteerd, maar gezien het ontbreken van specifiek
verdachte parameters uit het vooronderzoek volgens de norm toegestaan.

4

certificaat

NL

n.v.t.

✓f

5

NEN5720

B

x

✓

x

C2

-

✓

n.v.t.

B

n.v.t.

-10,61

6

partijkeuring

NL

✓

✓

✓

✓

n.v.t.

x

B

n.v.t.

14,29

7

certificaat

NL

n.v.t.

✓f

✓

C2+TBT+Br+Cl+
F+SO4
STAP

Door RWS beoordeeld o.b.v. certificaat BRL 9335 omvang ca. 2000. Geleverde
hoeveelheid nader te bepalen. Doordat leveringsbewijs ontbreekt niet geldig als
bewijsmiddel
Historie en afbakening zijn door RWS als voldoende beoordeeld. Volgens norm NEN echter
niet.
Er is geen relatie tussen de gemelde hoeveelheid en de rapportage van het
waterbodemonderzoek
Beargumenteerd afgeweken van mengen tot max. 0,5m
sporen puin en grind (<4%) aangetroffen in partij, visueel geen asbestt

-

n.v.t.

n.v.t.

Industrie

-37,32

Door RWS beoordeeld op de achterliggende MHV

✓

x

C2+

✓

✓

n.v.t.

B

-30,19

✓e

✓

C2

✓

✓

A

✓

STAP

✓

n.v.t.

✓

STAP

-

Eerste melding niet toereikend:
Gemengd in lager >0,5 m;
Mengen het veld niet onderbouwd;
Bijlage vooronderzoek ontbreekt
Tweede melding niet toereikend;
Argumentatie mengen akkoord
Vooronderzoek niet toereikend
Derde melding akkoord
De partij is geaccepteerd na initiële afwijzing en aanvullend onderzoek naar asbest. Keuze
voor strategie asbestonderzoek is echter twijfelachtig
De partij is niet beoordeeld o.b.v. het certificaat (niet geleverd) maar op basis van de
achterliggende MHV
In eerste instantie afgewezen door verdenking asbest, na aanvullende argumentatie en
wijziging rapportage, alsnog akkoord
De partij is niet beoordeeld o.b.v. het certificaat (niet geleverd) maar op basis van de
achterliggende MHV
In eerste instantie afgewezen door verdenking asbest, na aanvullende argumentatie alsnog
akkoord

8

NEN5720

NL

✓

9

partijkeuring

NL

✓

10

certificaat

NL

n.v.t.

11

certificaat

NL

n.v.t.

12

partijkeuring

B

n.v.t.

✓e

✓

13

partijkeuring

D

✓1

✓e

✓

STAP
+As+Cr
C2

14

partijkeuring

B

n.v.t.

✓e

✓

✓f

✓f

n.v.t.

Industrie

9,71

n.v.t.

Industrie (wonen)

5,44

n.v.t.

n.v.t.

industrie

9,54

-

n.v.t.

✓

Industrie

1,02

-

n.v.t.

n.v.t.

industrie

-34,13

C2+TBT

-

n.v.t.

n.v.t.

B

niet-toepasbaar

17,27

C2

-

n.v.t.

n.v.t.

A+B

-12,87

✓

n.v.t.

✓

B

-26,87

-

✓

B

-87,80

A+B

-13,41

A

15

NEN5720

B

✓

✓

x2

16

NEN5720

NL

✓

✓

x

17

NEN5720

B

✓

✓

x

STAP+As+Cr+O
CB+
nutriënten
C2

18

partijkeuring

B

n.v.t.

✓e

✓

C2+BTEX

-

n.v.t.

n.v.t.

19

partijkeuring

B

✓

✓

✓

✓

n.v.t.

n.v.t.

20

certificaat

NL

n.v.t.

✓f

✓

STAP
+As+Cr
-

21

partijkeuring

B

n.v.t.

✓e

✓

-

n.v.t

22

partijkeuring

B

n.v.t.

✓e

✓

-

✓

B

23

partijkeuring

B

n.v.t.

✓e

✓

STAP+
As+Cr
STAP
+As+Cr
C2+

n.v.t.

B

-

-

✓

industrie

6,36

industrie

-15,13

industrie

26,73

industrie

0,37
-62,04

De partij is geaccepteerd na initiële afwijzing o.b.v. verdenking asbest. Na aanvullende
argumentatie en informatie over herkomst alsnog geaccepteerd.
betreft mogelijk zoute baggerspecie
In eerste instantie is de melding niet toereikend omdat het vooronderzoek als onvoldoende
wordt beschouwd. (argumentatie “niet verdacht” en niet verdacht op voorkomen asbest). Na
aanvullingen vooronderzoek alsnog toereikend beoordeeld.
Betreft alleen de bocht van Merksem
In eerste instantie is de melding niet toereikend omdat bijlagen bij rapport deels ontbreken
en/of losbladig zijn bijgevoegd. Hiernaast wijkt asbestonderzoek mogelijk af van NTA 5727.
Na aanlevering ontbrekende stukken en argumentatie asbestonderzoek akkoord.

betreft mogelijk zoute baggerspecie

Door RWS beoordeeld o.b.v. certificaat BRL 9335-1 omvang ca. 2000. Geleverde
hoeveelheid nader te bepalen. Doordat leveringsbewijs ontbreekt niet geldig als
bewijsmiddel
Van oorsprong een samengestelde partij?

Goedgekeurd met opmerking over gebruik longreach kraan bij monstername.
betreft mogelijk zoute baggerspecie

partij

bewijsmiddel

herkomst

vooronderzoek

laboratorium

land

historie

oorsprong

omvang

24

NEN 5720

NL

✓

✓

x2

25

NEN 5720

B

✓

✓

x

kwaliteit
analysepakket
C2+BTEXN+P/F
e
C2

afwijking

uitloog

asbest

wbo

✓

✓

n.v.t.

B

n.v.t.

Melding niet toereikend. In MHV zijn, zonder argumentatie, lagen > 0,5 m dikte gemengd.

-

✓

n.v.t.

B

n.v.t.

In rapportage alleen lengte genoemd, geen breedten
samenstelling mengmonsters <10
mengmonsters uitloog zijn komen niet overeen met mengmonsters samenstellng

*

betreft een afwijking van de hoeveelheid genoemd op het meldingsformulier of in het bewijsmiddel.

e

betreft een ex-situ gelegen partij buiten de locatie van oorsprong, de directe link met de locatie van oorsprong is hiermee niet meer aanwezig.

f

de producent van de partij (certificaathouder BRL 9335-1) wordt hier gezien als oorsprong. De daadwerkelijke herkomst (locatie ontgraving) is niet bekend.

-

De juistheid van het gekozen analysepakket kan niet beoordeeld worden.

x

voldoet niet aan de minimum vereisten opgenomen in de betreffende NEN of BRL.

1

na opvragen van aanvullende informatie door Rijkswaterstaat alsnog als voldoende beoordeeld;

2

Er is de rapportage een omvang gedefinieerd maar deze wijkt af de omvang genoemd op het meldingsformulier

lbo

omvang

opmerking

Bijlage 2
Gegevens benodigd
voor een toepassingsmelding Bbk

rps.nl

Welke gegevens heeft u nodig voor een melding?

Melding schone grond of baggerspecie
Bij een melding van schone grond en baggerspecie moet u de volgende gegevens overleggen:
·
naam en adres van degene die van plan is grond of baggerspecie toe te passen;
·
toepassingslocatie.
Melding grond of baggerspecie
Bij een melding van verontreinigde grond en baggerspecie moet u de volgende gegevens
overleggen:
·
naam en adres van degene die van plan is grond of baggerspecie toe te passen;
·
datum start en afronding toepassing;
·
hoeveelheid toe te passen grond of baggerspecie;
·
toepassingslocatie;
·
locatie waarvan de partij toe te passen grond of baggerspecie afkomstig is;
·
bevoegd gezag op de locatie van toepassing;
·
toetsingskader waarbinnen de toepassing wordt uitgevoerd;
·
bodemfunctieklasse ter plaatse van de toepassing, als het gaat om een toepassing op de
landbodem;
·
kwaliteitsklasse van de bodem waarop of waarin de grond of baggerspecie wordt toegepast,
als het gaat om een toepassing van grond of baggerspecie volgens het generieke
toetsingskader;
·
milieuhygiënische verklaring van de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie.
Bij
·
·
·

een grootschalige toepassing van grond of baggerspecie:
de dikte van de laag waarin de grond of baggerspecie wordt toegepast;
de dikte van de leeflaag;
de milieuhygiënische verklaring van de emissiewaarden van de toe te passen grond of
baggerspecie.

Melding bouwstoffen
Bij
•
•
•
•
•

een melding van de toepassing van bouwstoffen moet u de volgende gegevens overleggen:
naam en adres van degene die van plan is bouwstoffen toe te passen;
datum start en afronding toepassing;
toepassingslocatie;
bevoegd gezag op de locatie van toepassing;
vermelding van de soort bouwstof waarom het gaat en de hoeveelheid die wordt toegepast.

Bij een hertoepassing van een bouwstof:
• werk en plaats waar de bouwstof vandaan komt.
Bij het toepassen van IBC bouwstoffen:
• een milieuhygiënische verklaring;
• de beschrijving van de isolatie, controle- en beheersmaatregelen, alsmede de vermelding
van de persoon of instelling die deze maatregelen heeft goedgekeurd.

