Tabel met doorwerking van P7511 in P7510 en BRL7500 4.0
1. TABEL MET WIJZIGINGEN P7510
2. TABEL MET WIJZIGINGEN BRL7500
Noot: Rbk moet worden aangepast op (1) wijziging titel 7510 en (2) wijziging werkgebied 7511.

PROTOCOL 7510
Algemene wijzigingen 7510

Eisen aan landfarming in 7511
(oud) die niet in 7510 staan

Vindplaats
7510 – titel

Eis
Procesmatige ex situ reiniging en
immobilisatie van grond en baggerspecie

Voorstel
Procesmatige ex situ reiniging en
immobilisatie van grond en baggerspecie
alsmede landfarming

7510 - Voorwoord

Zandscheiding, ontwatering, rijping,
hydrocyclonage en landfarming van
baggerspecie is uitgewerkt in protocol
7511. Soortgelijke
bewerkingsactiviteiten voor grond en
andere tot grond reinigbare bouwstoffen
vallen onder de reikwijdte van het
voorliggend protocol 7510.
Uitsluitend voor landfarming van baggerspecie
geldt derhalve een zekere overlap: het betrokken
bedrijf heeft de vrijheid te kiezen tussen gebruik
van protocol 7510 en protocol 7511.

Ontwatering/ rijping van
baggerspecie is uitgewerkt in protocol
7511. Soortgelijke
bewerkingsactiviteiten voor grond en
andere tot grond reinigbare
bouwstoffen vallen onder de
reikwijdte van het voorliggend
protocol 7510.
Uitsluitend voor landfarming van baggerspecie
geldt derhalve een zekere overlap: het
betrokken bedrijf heeft de vrijheid te kiezen
tussen gebruik van protocol 7510 en protocol
7511.

….

Deze eisen moeten toegevoegd worden
aan protocol 7510
Tekstvoorstel bij dergelijke eisen:
Aanvullend op het voorgaande geldt voor
de bewerkingstechniek landfarming en
zandscheiding dat …..

Of
In plaats van voorgaande eis geldt voor de
bewerkingstechniek landfarming en
zandscheiding dat….
Eisen in 7510 (oud) die niet
voor landfarming gelden

….

Deze eisen moeten voor landfarming en
zandscheiding uitgezonderd worden.
Tekstvoorstel bij dergelijke eisen
Noot:
Deze eis geldt niet voor de
bewerkingstechnieken “landfarming” en
“zandscheiding”.
Of
De eis dat ….. geldt niet voor de
bewerkingstechniek “landfarming” en
“zandscheiding”.

BRL7500
Eisen in 7500 die mogelijk
wijzigen a.g.v. verplaatsing
landfarming van 7511 naar
7510

Vindplaats
BRL7500 par 1.2

Eis

Voorstel

De bewerker kan ten behoeve van
certificering van de onderneming of
instelling de keuze maken uit één of
meerdere van de genoemde
deelgebieden:
procesmatige ex situ reiniging van
verontreinigde grond, baggerspecie en
andere –tot grond reinigbareafvalstoffen door middel van
thermische, extractieve of biologische
methoden dan wel natte en droge
zeeftechnieken dan wel immobilisatie
van verontreinigde grond en
baggerspecie tot een bouwstof [protocol
7510];
zandscheiding, ontwatering, rijping
en landfarming van baggerspecie
[protocol 7511].

De bewerker kan ten behoeve van
certificering van de onderneming of
instelling de keuze maken uit één of
meerdere van de genoemde
deelgebieden:
procesmatige ex situ reiniging van
verontreinigde grond, baggerspecie
en andere –tot grond reinigbareafvalstoffen door middel van
thermische, extractieve of biologische
methoden dan wel natte en droge
zeeftechnieken dan wel immobilisatie
van verontreinigde grond en
baggerspecie tot een bouwstof
alsmede landfarming en
zandscheiding van baggerspecie
[protocol 7510];
ontwatering, rijping van
baggerspecie [protocol 7511].

Noot:

BRL7500 par 2.1

Specifieke eisen per
bewerkingsmethode zijn weergeven in
de bij deze beoordelingsrichtlijn
behorende protocollen:
protocol 7510: Procesmatige ex situ
reiniging en immobilisatie van grond en
baggerspecie;
protocol 7511: Landfarming,
ontwatering, rijping en zandscheiding
van baggerspecie.

Tot xx-xx-xxxx kan landfarming en
zandscheiding ook plaats vinden onder
protocol 7511, versie XX.
Specifieke eisen per
bewerkingsmethode zijn weergeven
in de bij deze beoordelingsrichtlijn
behorende protocollen:
protocol 7510: Procesmatige ex
situ reiniging en immobilisatie van
grond en baggerspecie alsmede
landfarming en zandscheiding;
protocol 7511: ontwatering/ rijping
van baggerspecie.

Noot:

BRL7500 par 2.7

BRL7500 par 4.3.3

Hierbij gelden de volgende algemene
kwaliteitsdoelstellingen:
[….]
Ingeval van landfarming,
ontwatering, rijping en zandscheiding
van uitsluitend baggerspecie vindt
bewerking plaats tot bewerkte
baggerspecie, overeenkomstig de
daarover met de
opdrachtgever/ontdoener gemaakte
afspraken.
(noot: hier vindt bewerking van baggerspecie plaats
binnen de scope van protocol 7511);
Rijping/ontwatering en landfarming van
baggerspecie overeenkomstig protocol
7511 geschiedt veelal door een
certificaathouder op uniforme wijze,
waarbij de genoemde audittijden van
een CI niet altijd behoeven te worden
toegepast. Indien sprake is van een
centraal registratiesysteem omtrent
aan- en afgevoerde partijen kan in
afwijking van de tabel voor
opvolgingsaudits als volgt worden
volstaan:
2 uur per vestiging, met een
maximum van 8 uur over minimaal
25% van de bewerkings- of
opslagcapaciteit op jaarbasis.

Tot xx-xx-xxxx kan landfarming en
zandscheiding ook plaats vinden onder
protocol 7511, versie XX.
Hierbij gelden de volgende algemene
kwaliteitsdoelstellingen:
[…]
Ingeval van landfarming,
ontwatering/ rijping van uitsluitend
baggerspecie vindt bewerking plaats
tot bewerkte baggerspecie,
overeenkomstig de daarover met de
opdrachtgever/ontdoener gemaakte
afspraken.
(noot: hier vindt bewerking van baggerspecie plaats
binnen de scope van protocol 7511);
Landfarming en zandscheiding
overeenkomstig protocol 7510 en
rRijping/ontwatering en landfarming
van baggerspecie overeenkomstig
protocol 7511 geschiedt veelal door
een certificaathouder op uniforme
wijze, waarbij de genoemde
audittijden van een CI niet altijd
behoeven te worden toegepast.
Indien sprake is van een centraal
registratiesysteem omtrent aan- en
afgevoerde partijen kan in afwijking
van de tabel voor opvolgingsaudits
als volgt worden volstaan:
2 uur per vestiging, met een
maximum van 8 uur over minimaal
25% van de bewerkings- of
opslagcapaciteit op jaarbasis.

Noot:
Tot xx-xx-xxxx kan landfarming en
zandscheidng ook plaats vinden
onder protocol 7511, versie XX.

Eisen die in 7500 mogelijk
wijzingen n.a.v. wijzigingen
(resterende deel) 7511

…

