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ik neem onderstaande over van . Hieronder in groen antwoorden op je vervolgvragen.

Harteliike groet,

Met vriendelilke groet,

Woordvoerder Minister voor Milieu en Wonen( +31

Hiiusterie van Infrastruchmr en Waterstaat
Directie Conmiunicalie
Ilijnstraat 8 l 2515 XP I Den Haag
Postbus 20901 j 2500 EX j Den Haag

vani C»bnnvara.nl&
Verzonden:vnldag 24ianuan 2020 10:11
Aani
Onderwerp:RE:Interview

Cummrenw.nl&

BesCe~
Dank voor je reactie. Het antwoord roept enkele vervolgvragen op:
Op basis van welk argurrwnt is granuliet sinds het Besluit Boderrkwaliteit (2008) als grond aangerrwrkt? Ik zoek naar de wettelijke, inhoudelijke basis voor de kwalificering als grond.
Zie het betreffende artikel en de nota van toehchting van het besluit bodemkwahteit in de bijlage.
Waar is terug te vinden dat granuliet sinds het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond wordt aangenwrkt?
In het Besluit bode mkwalitei t tiln regels gesteld voor het toepassen van grond, b egge ra pc»e of bouwstoffen. Om te kunnen bepalen of een materiaal grond, heggerepene of grond is, ziln rn dit besluit
definities en mts na opgenomen. Bil uitvoenngsvraagstukken wordt het Implementatietcam Besluit bodemkwali te i t gevraagd om ad»es. In het Impl ementatietcam bode mkwalitei t zitten
vertegenwoordigers van het mini stens, R»kswate rataat, waterschappen, gemeenten en het bedr»fel even. In het overleg van het Imp l ementatieteam van 263 20OS is de casurstiek granul iat besproken
met de vraagstelhng of dit mate naai onder de definrtre van 'grond'an wel de defmi tic van 'houwstof'alt, met als uitspraak dat g ra nul iet 'grond'etreft. In het overleg van 25-6 2013 van het
Implementatieteam is de defmitie van granuhet nogmaals besproken zonder een eensluidende meuwe uitspraak.
Door welke partij(en) is granuliet sinds het het Besluit Bodemkwaliteit (2008) als grond aangerr»rkt. (e.g. Hjkswaterstaat, rrinisterie, bedrijfsleven)
Er is geen algemeen of landsde kkand beeld van welke pari»en granuhat als grond hebben gekenmerkt. Wel is ons bekend dat nuttige toepassingen van granuliat als grond In het verleden hebben
plaatsgevonden met mstammmg van bevoegd gezag Riikswate rataat, waterschappen (nat) en gemeenten (droog).

Vriendelijke groet,
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Onderwerp: RE: Interview

'nienw.nl&

Granuliet is sinds het Besluit Bodemkwaliteit (2008) altijd als grond aangerrurkt. Vorig jaar is er discussie geweest over de vraag of dit n»et veranderen; of er wettelijk gezien aanleiding
was om granuliet als bouwstof aan te nurken. Die aanleiding is er niet.

Op het rr»n»nt dat granuliet wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het verondiepen van een plas, n»et dit zoals elk soort grond altijd aan alle wettelijke eisen voldoen.

Voorbeelden van deze eisen zijn de structuur van het materiaal en er geen sprake rrug zijn van verontreiniging van het rrwteriaal.
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Dank voor de verheldering. We hebben nog een aanvullende vraag over de reactie die we op 16 januari ontvingen. In het antwoord staat dat het ministerie heeft ingesteml rrut de keuze
om granuliet als grond te kenrrwrken. Op basis van welke argurn.nten Is dit gedaan'. Zijn er bijvoorbeeld bewijsstukken op basis waarvan granuliet als grond kan worden gekwalifkeerd?

Vriendelijke groet,

Researcher Zambia
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Aan: bnnvara,nl&

Skrrinienw.ni&



Onderwerp: RE: Interview

Ia, over dit soort zaken wordt de verantwoordelijk bewindspersoon geinfomeerd.

Verzonden met Blackgerry Work
(www.blackbenv.comchtto://www.blackbenv.com )

Van: bnnvara.nl&mailtoi
Datum: dlnsdaq 21 jan. 2020 3:05 PM
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rBmnienw.nlcrreiko: Nmnienw.nl»

Is het rrogelijk om nijn vraag vandaag te beantwoorden7

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
M. 06-45068170
E. bnnva ra.nlerru ilto : bnnvara.nl&
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5 etc~
Dank voor de reactie. Is dit besluit om granuliet als grond te kenrrwrken voorgelegd aan de verantwoordelijke bewindspersoon?

Vriendelijke groet,

Researcher Zembla
M.
E. IB bnnva ra. nl error ilto : @bnnva ra. nl &
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Beste~
Hierbij:

Wanneer een materiaal op de Nederlandse bodem of het oppervlaktewater wordt toegepast, neet deze voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het Besluit boderrkwaliteit. In het
besluit zijn definities en eisen opgenon»n voor grond, baggerspecie en bouwstoffen. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit kan granuliet als grond worden gekenrmrkL Orrdat het
rruteriaal in het verleden lange tijd als grond is gekenrrwrkt en er geen ove*uigende argurrwnten zijn om granuliet niet als grond te accepteren, heeft het rrinisterie ingestemd met de
keuze om granuliet als grond te kenrrerken. Dit betekent vervolgens dat granuliet aan alle wettelijke eisen - inclusief de zorgplicht - voor grond rroet voldoen. Hiemwe is het ook nugelijk
om granuliet toe te passen in een diepe plas, rrits aan de eisen van het Besluit bodenkwaliteit en de Waterwet wordt voldaan.
Op dit nurrent wordt granuliet toegepast in het project 'Over de Maas'. Rijkswaterstaat houdt toezicht op de toepassing van het granuliet 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
Rijkswaterstaat - n»t minstememng en kvboratoriumonderzoek - 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 geconstateerd.
In het Besluit boderrkwaliteit zijn geen eisen gestekl aan de waterdoorlatendheid van het nuteriaal. Kijkswaterstaat gaat wel met de eigenaar van de diepe plas over dit aspect in
gesprek
In algermne zin geldt dat — ongeacht of een rruteriaal als grond of een bouwstof wordt gekenrrerkt - aan de geldende mlieu hygienische eisen nuet worden voldaan.

Groet,
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