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012. BIJLAGE IV

Naar aanleidinp van het contari met mgepa's van Bodem+ en beleldsadviseurs doe ik u de vu)pende aanvullende informatie toekomen.

Het bewijsmiddel welke is geleverd is ontoereikend. Het granuliet, genoemd op het procescertiflcaat BRL 9321 en op de bijbehorende Informatie genoemd Noordse leem, valt niet onder de BRL
9321.

Na Intern overleg binnen RWB, blijkt dat nog niet vastgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan vallen.
De branche heek naar aanleiding van het advies van de werkgroep enkele jaren gelden een poging gedaan om de BRL 9321 (BRL voor industriezan en -grind) aan te passen. Deze aanpassing is
gestrand In de toetlngscommlsie Bbk, omdat die stelde dat als gevolp van de wijziging Imp))dat de definitie van bouwstof zou worden aangepast. De argumenterlnp komt erop neer, dat het niet zo
kan zijn dat als je een bouwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het ineens grond geworden is, Op die manier zou een bouwstof die niet voldoet aan de ernissiewisen, kunnen worden vermalen
om te worden geleverd als grond. Vervolgens heeft de branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 93CA), die vervolgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhoudinp had ermee te
maken dat in deze nieuwe BRL het product zowel als grond als bouwstof kon worden toegepast. Daarna is er niets meer van de branche vernomen op dit punt.

Omdat dit niet helder is vastgelegd, is dit aan ons als bevoegd gezag ter beoordeling. B*ter dient er wel een geldig bewijsmiddel aanwezig te zijn.

Zou ~er wel een geldig bewijs middel bij dit materiaal aanwezig zijn dan willen wij u erop wijzen dat :
1. Niet alleen de kwaliteit van het materiaal is bepalend, maar tevens of de toepassing nuttig en functioneel is . Dit is bepaald in artikel 5 besluit bodemkwaliteit. Dit materiaal)s een

germporteerde afvalstof uit Noorwegen, Oit materiaal is een afvalstof totdat bewezen is dat dit

materiaal

nutti kan worden toegepast .

Gelet op de samenstelling van dit materiaal, met een zeer fijne fractie, zorgt dit voor vertroebeling van het oppervlaktewater en verhoogde kans op cogoidaal gedrag van het materiaal.
Daarnaast is dit geen natuurlijk materiaal wat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden,het slijpsel van pranuliet, van natura in de Nederlandse bodem voorkomt. Wij vinden het
gelet op de beoogde toepassing in(gmjer) oppervlaktewater van deze afvalstof in een diepe plas met oog voor natuurontwikkeling, niet nuttig en functioneel.

Op grond van artikel 5 hiervan wordt dit materiaal als beoopde toepassing als zijnde grond in oppervlaktewater door ons afgekeurd .

2. De zorgplicht artikel 7 geldt ten alle tijde. Het bewijsmiddel wat geleverd is dient ook aan te geven dat bijvoorbeeld dit materiaal vertroebeling van het oppervlaktewater kan veroorzaken,
cogoidaal gedrag op kan treden en/of er nog niet genormeerde stoffen een probleem kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld sulfaat, barium, ca)rum en of de pH . Dit staat niet
aa gegeven. Het be ljsmiddel b dus ook op dit pu t niet compleet . Gelet op het ha*ernst gebied, wat ons niet bekend is, wense wlf ook te ete of er geen asbest ader in de
betreffende mijngroeven aanwezig Is geweest. Of dit kan worden uitgesloten. Zonder gedegen harkomsta nalyse dient het gehele stoffenpakket betrokken te worden bij de analyse. Dat
betekent ook dat vrijpesteld stoffen in Nederland gewoon meegenomen dienen te worden.

Op grond van artikel 7 vanuit de zorgplicht met oog op vertroebeling en mogelijk cogoidaal gedrag van het materiaal keuren wij dit materiaal bij voorbaat af.

Namens de afdeling Vergunningenverlening en de afdeling Handhaving.
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