Presentatie Huub Ragas (BBK)

Workshop/presentatie Immobilisaat
Ervaringen vanuit toezicht Bbk bij toepassing en productie op locatie

1)Plan van aanpak
2)Toezicht op locatie bij de verwerking
3)Toezicht tijdens de beheerfase
4)discussie
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1)

Plan van aanpak

-niet melding plichtig ingevolge Bbk
-plan van aanpak wordt beoordeeld door OMWB als we dit ontvangen.
Het produceren op locatie is verboden. Tenzij : er een bodemsanering op de locatie plaats vindt en men voor de verwerking van de
verontreiniging heeft gekozen deze op locatie te immobiliseren. Het immobiliseren moet zijn opgenomen in SP en beschikking
daarop. Het bevoegd gezag kan besluiten niet te handhaven zodra er op locatie wordt geproduceerd.

-Brief
Voor gevallen waarbij immobiliseren in SP en beschikking is opgenomen, als een plan van aanpak ter beoordeling wordt voorgelegd.
We hebben een beoordelingsbrief “plan van aanpak” waarmee we extra voorwaarden stellen aan de toepassing en de opslag.
We hebben inmiddels wel toepassingen gehad waarbij men van het maken van immobilisaat op locatie afziet.

Voorbeeld van de brief in de volgende sheet
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Geachte heer, mevrouw,
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op verzoek van de gemeente X, het plan van aanpak voor de aanleg van een funderingslaag
(immobilisaat) beoordeeld, voor locatie X aan de X in X. Het betreft het plan van aanpak van X, projectnummer X d.d. xx-xx-xxxx.
De in het door u verstrekte (PvA) beschreven maatregelen en voorzieningen achten wij onvoldoende ter voorkoming van risico’s en/of hinder naar
de omgeving. In het kader van de zorgplicht en het Besluit bodemkwaliteit zijn op de volgende onderdelen aanvullingen noodzakelijk;
•
Een nadere beschrijving van de werkvloer en de voorzieningen ter voorkoming van vermenging met de ondergrond of verontreiniging van
de ondergrond, ter plaatse van de menginstallatie en de grondstoffendepots moet toegevoegd worden;
•
De maatregelen die zijn voorzien om elke vorm van hinder te voorkomen (geurhinder, verstuiving, verdamping of uitloging door
regenwater) tijdens de aanvoer van grond en minerale reststoffen, tijdens de opslag en tijdens de verwerking, zijn onvolledig. U moet dit
aanvullen.
-De productielocatie, bestaande uit de opslagdepots en opstelling van de menger dient te worden omgeven door een degelijk hekwerk, zodanig
uitgevoerd dat toegang door onbevoegden niet mogelijk is. De verstrekte gegevens zijn onvolledig, u moet dit aanvullen. Hierbij moet
aansluiting worden gezocht bij de voorzieningen van een Wm inrichting.
-Uit het PvA blijkt niet welke voorzieningen worden getroffen ter voorkoming van (afval)water en opvang en/of lozing van eventueel vrijkomend
afvalwater. Dit dient te worden verduidelijkt. Wij wijzen u erop dat voor de lozing van (afval)water toestemming moet worden gegeven door
het waterschap Brabantse Delta wanneer sprake is van een rechtstreekse lozing;
-Ter voorkoming van stofoverlast worden de (potentieel verontreinigde) grondstoffen vochtig gehouden. Een duidelijke technische beschrijving,
mede in relatie tot doelmatigheid ontbreekt. Dit dient te worden aangevuld. Daarnaast dient aangegeven te worden hoe de opslagen
worden bevochtigd;
-Het is niet duidelijk welke maatregelen worden genomen ter voorkoming dat hemelwater in aanraking komt met (potentieel verontreinigde)
grondstoffen;
•
Er dient een nulsituatie-bodemonderzoek in overeenstemming met de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) te worden
uitgevoerd. Door middel van de onderzoeksresultaten van dit bodemonderzoek dient de nulsituatie van de bodemkwaliteit, en daarmee het
referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater), te worden vastgelegd. Er dient een analyse plaats te vinden naar
welke parameters hierbij een rol kunnen spelen. Hiermee moet een toetsingsgrondslag verkregen worden met het oog op mogelijke
toekomstige bodemverontreiniging. Ook eventueel niet genormeerde stoffen moeten hierin zijn opgenomen;
•
Na beëindiging van de opslag en mengactiviteiten moet door het indienen van de resultaten van een eindsituatie-bodemonderzoek worden
bepaald of er bodemverontreiniging is opgetreden ondanks de getroffen bodem beschermende voorzieningen en maatregelen. Dit
onderzoek moet eveneens voorzien in alle parameters die mogelijk tot verontreiniging kunnen leiden;
•
Informatie over het type menger (technische gegevens, te verwachten geluidemissie e.d.) die wordt ingezet en of deze op het certificaat is
vermeld;
•
In het PvA ontbreekt een akoestische berekening. Een akoestisch rapport waarin de totale geluidemissie als gevolg van de op- en
overslagactiviteiten en menginstallatie dient te worden toegevoegd;
•
Volgens artikel 5 van het Besluit bodemkwaliteit mag geen grotere hoeveelheid bouwstof worden toegepast dan volgens gangbare
maatstaven nodig is. U moet middels een berekening onderbouwen welke laagdikte van het immobilisaat noodzakelijk is ter plaatse en in
het plan van aanpak de onderbouwing opnemen.
•
Aan het plan van aanpak moet een gedetailleerde tekening met kadastrale situatie worden toegevoegd met daarop aangegeven waar
immobilisaat wordt toegepast en in welke laagdiktes en waar geen immobilisaat wordt toegepast. Deze tekening moet op schaal zijn;
•
In het plan van aanpak moet worden aangegeven hoe het eigenaarschap is geborgd in de toekomst. Verder moet een duidelijke instructie
worden opgesteld voor gebruik en eisen die gesteld worden na oplevering van de vloer en hoe wordt geborgd dat er geen aantasting van de
laag immobilisaat optreedt, waardoor een toekomstige bodemverontreiniging kan optreden. Hierin moet zijn aangegeven dat bij elke
beschadiging of bewerking ter plaatse van het immobilisaat bevoegd gezag (zijnde de OMWB) onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld;
•
De aanvoer van minerale reststoffen en verontreinigde grond moet worden vastgelegd conform de hiervoor geldende regelgeving in uw
administratie. U moet de volledige administratie per week aan de hand van overzichten en aan de hand van transportbrieven overleggen
aan het bevoegde gezag.
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Wij stellen u in de gelegenheid om het plan aan te passen en zullen dit aangepaste plan opnieuw beoordelen.
Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen via onderstaande gegevens.

2)

Maken en toepassen van immobilisaat op locatie

-opslag van minerale reststoffen
-mengveldje
-opslag van verontreinigde grond
-menginstallatie
-controle van de administratie
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mengveldje
-voorzieningen ter plaatse beperkt
-nulsituatie onderzoek en eindsituatie onderzoek
-granulaat wordt gebruikt als verharding onder mengveldje.

-sterk verontreinigde grond- uit een sanering op locatie en minerale reststoffen
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Opslag en aanvoer van minerale reststoffen en grond

-opslag van verontreinigde grond
Opmerking: grond aangevoerd
-diverse soorten minerale reststoffen, vliegas, sorteerzeefzand, AVI slakken
-voorkomen van verwaaien van de afvalstoffen, vochtig houden
-voorkomen van verspreiding en vermenging
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Foto’s vliegas opslag
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Foto sorteerzeefzand
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Aanbrengen van het immobilisaat

-voertuigen over het immobilisaat
-verdichten gaat niet altijd goed
-maken van uitsparingen
-Verkruimelen, kapot rijden
-laagdikte
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Foto immobilisaat met uitsparingen
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administratieve toezicht

-steekproefsgewijs
-controle van hoeveelheden, bewijsmiddelen van de minerale reststoffen en
grond
-controle op samenstelling en mengverhouding achteraf/laat in het proces
-fictieve afvalstroomnumers
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Laagdikte van de toepassing (artikel 35 Bbk)

Laagdikte onderbouwing in plan van aanpak
Casus wijziging laagdikte in 2e fase groter

Funderingsadvies
Nemen van steekproeven
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3)Wat als het werk zijn functie verliest of bij overdracht eigenaar?
Casus 1
Op locatie is in 2012 een 5 ha groot terrein verhard met immobilisaat, 80 cm dik.
herontwikkeling van het terrein Door/namens de onwetende nieuwe eigenaar is
door deze laag gefreesd/gebroken en als niet vormgegeven bouwstof
toegepast.
Na voltooiing van de nieuwbouw (distributiehal 4ha) met omliggende verharding
is ontdekt dat het gemalen immobilisaat is toegepast in het grondwater en
dat een nieuw geval van verontreiniging ontstaan.
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Sheet Maatregelen casus 1
-

een drainagesysteem onder de hal aanleggen

-

Jaarlijks stijghoogten monitoren.

-

jaarlijks de grondwaterverontreiniging monitoren.

-

Zodra het gebouw gesloopt wordt de toepassing alsnog verwijderden en
afvoeren.

-

rondom het gehele gebouw alle klinkerbestrating verwijderen en vervangen
door asfalt. De asfalt is met kitverbindingen aan het gebouw gelijmd en dient
samen met het gebouw als bovenafdichting.

-

De bovenafdichting wordt jaarlijks geïnspecteerd door een gecertificeerd
bureau.)
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Casus 2
Op locatie zijn graafwerkzaamheden

uitgevoerd (t.b.v. leidingen).
Controle of hierbij immobilisaat
kan zijn ontgraven.
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4) Discussie
Wat kun je als OD doen om locaties waar immobilisaat zijn toegepast en worden
toegepast in beeld te brengen en houden?
Wat is belangrijke informatie? Situatietekening, hoeveelheid,
samenstellingsgegevens
Wat voor vorm zou toezicht in de beheerfase moeten hebben?
Wat voor maatregelen kun je opleggen?
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