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De vraag van Zambia was gezien de inhoud een beleldsvraag, waardoor het verzoek van beantwoording bij DCO kwam te liggen. Dit is wat vanuit DCO/ DGWB naar Zambia is gegaan~11.1
Wanneer een materiaal op de Nederlandse bodem of het oppervlaktewater wordt toegepast, moet deze voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. In het besluit
zijn degnities en eisen opgenomen voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Op grond van het Beslu* bodemkwaliteit kan granuget 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, heeft het ministerie ingestemd met de keuze om granuliet als grond
te kenmerken. Dit betekent vervolgens dat granuliet aan alle wettelijke eisen — indusiefde zorgplirht -voor prond 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 naliet toegepast in het proleet Over de Maas . Nikswaterstaat houdt toezicht op de toepassing van het gra noriet en handhaaft. Dit doet Rijkswaterstaat door het
uitvoeren van fysieke en admnistratieve controles. Ook wordt vanuit de schepen die het granuliet aanvoeren steekproefsgewijs de kwaliteit van het toepaste materiaal door llijkswaterstaat — met
rronstememing 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. Iujkswaterstaat gaat wel met de eigenaar van de diepe plas over dit aspect in gesprek.
In alaemene zin eeldt dat — onaeacht of een materiaal als erond of een bouwstof wordt os kenmerkt — aan de aaide nde milieu hvaienische eisen moet worden voldaan.
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Hallo
Heb jij een beeld bij wanneer de antwoorden op de vragen van Zembla naar hun worden gestuurd'7
Wat is met Zembla afgesproken?
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