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Hierbij:

Wanneer een materiaal op de Nederlandse bodem of het oppervlaktewa ter wordt toegepast, moet deze voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. In het besluit
zijn definities en eisen opgenomen voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit kan granuiiet als grond worden gekenmerkt. Omdat het materiaal in het
verleden lange tijd als grond is gekenmerkt en er geen overtuigende argumenten zijn om granuliet niet als grond te accepteren, heeff het ministerie ingestemd met de keuze om granuliet ais grond
te kenmerken. Dit betekent vervolgens dat g ranuliet aan alle weltelijke eisen - indusief de zorgplicht - voor grond moet voldoen. Hiermee is het ook mogelijk om granuliet toe te passen in een
diepe plas, mits aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de waterwet wordt voldaan.
Op dit moment wordt gra nuliet toegepast in het pro)cm 'Over de Maas'. Rijkswaterstaat houdt toezicht op de toepassing van het granuliet en handha alt. Dit doet Rijkswaterstaat door het
uitvoeren van fysieke en adrrinistratieve mntroles. Ook wordt vanuit de schepen die het granuliet aanvoeren steekproefsgewijs de kwaliteit van het toepaste materiaal door Rijkswaterstaat — met
monsterneming 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 gestekl aan de waterdoorlatendheid van het materiaal. Rijkswaterstaat gaat wel met de eigenaar van de diepe plas over dit aspect in gesprek.
ln aloemene zin seldt dat — o noeacht of een materiaal als orond of een bouwstof wordt os kenmerkt — aan de geldende milieu hvoienische eisen moet worden voldaan.
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