Is men zich voldoende bewust van NT-grond die niet sterk
verontreinigd is?
Casus reconstructie (gebaseerd op een praktijkvoorbeeld).
Een marktplein is recentelijk gereconstrueerd. Hierbij heeft grondverzet plaats gevonden. Uit
een van te voren uitgevoerd bodemonderzoek zijn een aantal plekken naar voren gekomen met
sterk verontreinigde grond (x>i-waarde).
Deze plekken zijn middels BUS meldingen en ontgravingen volledig uit de bodem verwijderd.
Bij de navolgende reconstructiewerkzaamheden is er zand- en leemgrond ontgraven en
afgevoerd naar een gecertificeerde grondbank. De grondbank is gecertificeerd voor BRL9335-1,
maar niet voor BRL7500. De grond is op de grondbank niet ingenomen onder BRL9335-1, maar
zoals aangevoerd in depot geplaatst. Het depot is AP04 uitgekeurd. De grond is geclassificeerd
als Industriegrond.
Op een gegeven moment is de partij Industrie grond van het marktplein gemeld voor toepassing
in de kern van een GBT. Bijgevoegd was een AP04 uitkeuringsrapport waaruit bleek dat de
grond klasse Industrie betreft, waarbij de emissietoetswaarden niet worden overschreden.
Bij de beoordeling van de melding is het Verkennende bodemonderzoek opgevraagd. Hierbij
viel op dat er in het vo naast de genoemde plekken met sterk verontreinigde grond ook een
aantal plekken voorkwamen met grond die de industriewaarde overschreed maar niet de
interventiewaarde (Industrie<x<i-waarde). Betreffende parameter is minerale olie.
Omdat onduidelijk was of er van deze grond in de partij was terecht gekomen werd de melding
afgekeurd. Bij het bijmengen van NT-grond dient de gehele partij namelijk als NT-grond te
worden geclassificeerd. Mogelijk was hier sprake van ongeoorloofd samenvoegen en kon de
partij enkel middels tussenkomst van een BRL7500 gecertificeerde instelling gelegaliseerd
worden.
Gelukkig voor de melder bleek uit navolgend onderzoek en overleg met de gemeente en de
aannemer dat de Industrie<x<i-waarde grond, zijnde civiel technisch bruikbare zandgrond, ter
plekke is gebleven en hergebruikt is bij de reconstructie van het marktplein.
De melding is daarna goedgekeurd en de toepassing in de kern van de GBT toegestaan.
Met dit voorbeeld wordt aandacht gevraagd voor NT-grond die niet sterk verontreinigd is. Een
klasse van grond die soms onder de radar blijft, maar tot verstrekkende en mogelijk dure
gevolgen kan leiden indien niet tijdig opgemerkt.
Er kan gepleit worden om de mengmonsters met NT-minerale olie net zo te behandelen als
monsters waarbij een overschrijdingen van de tussenwaarde wordt vast gesteld. Met andere
woorden uitsplitsen van mengmonsters en/of aanvullend bodemonderzoek.
-o-

1
Casus reconstructie gebaseerd op een praktijkvoorbeeld.docx

