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Naar aanlei ding van het contact met collega s van Bodemt en beleldsadvlseurs doe ik u de volgende aanvullende informatie toekomen.
Het bawi) s middel welke is geleverd Is ontoereikend. Het gran ui i e t, genoemd op het procesce rtif l caat BRL 9321 en op de bl) behorende Informatie genoemd Noordse leem, valt niet onder de BRL 9321.



Na intern overleg binnen RW5, bl likt dat nog niet vastgesteld of dit materiaal onder de noemer grond kan vallen.
De branche heeft naar aanleiding van het advies van de werkgroep enkele jaren geiden een poging gedaan om de BRL 9321(BRL voor industriezand en gnnd) aan te passen. Deze aanpassing is gestrand
inde toetingscommlsie Bbk, omdat die stelde dat als gevolg van de wijziging Implidat de definitie van bouwstof zou worden aangepast, De argumente ring komt erop neer, dat het niet zo kan zijn dat als

je een houwstof hebt (gesteente) en dat fijn maakt, het Ineens grond geworden Is. Dp die manier zou een bouwstof die niet voldoet aan de emissie-eisen, kunnen worden vermalen om te worden
geleverd als grond. Vervolgens heeft de branche een nieuwe BRL opgesteld (BRL 9344), die vervolgens bij de opname in de Rbk is aangehouden. Die aanhoudmg had ermee te maken dat In deze nieuwe
BRL het product zowel als grond als bouwstof kon worden toegepast. Daarna la 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. Echter dient er we I een geldig bewijs m iddel aanwezig te zijn.
Zou ~er wel een geldig bewijsmiddel bij dit materiaal aanwatig zijn dan wi Hen wij u erop wijzen dat.'.

Niet alleen de kwahteit van hat materiaal Is bepalend, maar tevens of de toepassing nuttig en functioneel is . Dit is bepaald in artikel 5 besluit bode mkwalitelt. Dit materiaal is een geimporteerde
afval stof uit Noorwegen. Dit materiaal Is een afvalstof totdat bewezen Is dat dit materiaal nuttig kan worden toegepast .

Gelet op de same nstagmg van dit m etc naai, met een zeer fijne fractie, zorgt dit voor varlroe bah ng van het o p parvlaktewa ter en verhoogde kans op coHoklaal gedrag van het materiaal. Daarnaast
is dit geen natuurhjk mat anaal wat normaal in deze geconcentreerde hoeveelheden,het si l) pee I van granu he t, van natura in de Nederlandse bodem voorkomt. Wij vinden het gelet op de
beoogde toepassing in ~onder oppervlaktewater van deze afvalstof m een diepe pias met oog voor natuurontwikkeling, niet nuttig en functioneel.
Op grond van artikel 5 hiervan wordt dit materiaal als beoogde toepassing als zijnde grond in oppervlaktewater door ons afgekeurd.

2. De zorgplicht artikel 7 geldt ten alle t»de. Het bew»smiddel wat geleverd is dient ook aan te geven dat bijvoorbeeld dit mate naai vertroebeling van het oppervlaktewater kan veroorzaken,
co l luid aal gedrag op kan treden en/of er nog niet genormeerde stoffen een probleem kunnen veroorzaken, zoals bil voorbeeld sulfaat, ban om, calcium en of de pH, Dit staat niet aangegeven. Het
bewiismidde l is dus ook op dit punt niet compleet . Gelet op het herkomst gebi ed, wat ons ni et bekend Is, wensen wil ook te weten of er geen asbest ader m de betreffende milngroevan
aanwezig is geweest. Of dit kan worden uitgesloten. Zonder gedegen h e rko metanalyse dient het gehele stoffe npakkat betrokken te worden bij de analyse. Dat betekent ook dat vrijgestelde

stoffen

i Nederland gewoon meegenomen dienen te worden.
Op grond van artika I 7 vanuit de zorgplicht met oog op vert roe ba hng en moge lil k co l loidas l gedrag van het materiaal keuren wij dit materiaal bij voorbaat af.
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