
Van :

Verzondeni
Aani
Onderwerp:

(Bs)
donderdag 16 januari 2020 14:26
Slootma kar, Jaap (Bs)
FW: Interview

128

Categorieen: Zie (ook) andere mail; = GEPRIM JAAP

En onderstaand het antwoord van DCO aan Zambia,

Gr~
Van: DCO

Verzonden: donderdag 16)anuari 202013:37
Aani (Bs) Cprws.nl&
Onderwerp: FW: Interview

Cwmrnienw.nl&

Van: - DCO

Verzondeni donderdag 16lanuan 202013:36
Aanr Cpbnnvara nl&

Onderwerp: RE: Interview

Beste~
Hierbij:

Wanneer een materiaal op de Nederlandse bodem of het oppervlaktewater wordt toegepast, moet deze voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwafiteit. In het besluit zijn
definities en eisen opgenomen voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit kan granuliet ais grond worden gekenmerkt. Omdat het materiaal in het verleden
lange tijd ah grond is gekenmerkt en er geen overtuigende argumenten zijn om granuliet niet als grond te accepteren, heeR het ministerie ingesterrri met de keuze omgranuliet als grond te
kenmerken. Dit betekent vervolgens dat gmnuliet aan alle wettelijke eisen — indusief de zorgplicht - voor prond moet voldoen. Hiermee is het ook mogelijk om pranuliet toe te passen in een diepe
plas, rrits aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet wordt voldaan.
op dit moment wordt gra noriet toegepast in het profeet over de Haas . Iuikswaterstaat houdt toezicht op de toepassing van het granuliet en handhaaft. Dit doet Rgkswaterstaat door het uitvoeren
van fysieke en administratieve mntroles. Ook wordt vanuit de schepen die het granuliet aanvoeren steekproefsgewijs de kwaliteit van het toepaste materiaal door Rijkswaterstaat - met
monstememing en laboratoriumonderzoek — gecontroleerd op een extra breed stoffenpakket. In het kader van het toezicht is ook aandacht voorde verspreiding van het materiaal, er zijn tot dusver
geen onregelmatigheden gemnstateerd.
In het Besluit bodemkwaliteit zijn geen eisen gesteld aan de waterdoorlatendheid van het materiaal. Rijkswaterstaat gaat wel met de eigenaar van de diepe plas over dit aspect in gesprek.
In a leemans zin osldt dat - onueacht of een materiaal als a rond of een bauwstof wordt aekenmerkt - aan de eeldende milieu hvaienische eisen moet worden voldaan.
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