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Cees,

Aanvullend de info vanuit ZN zoals gevraagd, in essentie materieel overeenkomstig met terugmelding via tel gesprek met~ maar in andere bewoordingen.

Verandert met mgn overwegingen en advies.

GIoet'uud
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Vani Kerkhof, May van de (ZN) &

Datum: donderdag 17 okt. 2019 7:54 PM
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Kopie: Beutlng, Diana (ZN) &

Onderwerp: Melding granuget
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Hi Ruud,

Vandaag vroeg)e me inzake de kwestie'melding granuliet'nog antwoord te gave op 2 vragen.
1. Om welke reden is de meld ng speonek afga ezenz En
2. Wat is er nodig om de melding wel toepasbaar te kunnen verklaren?

De feiten
Op 10 oktober j I. is door Brabob een melding i h k v het Bbk gedaan voor het toepassen van 100 Doo ton granuliet in de plas "Over de Maas . Deze melding moest uiterlijk 17 oktober
2019 om 12 00uur beoordeeld zgn. Het Bbk voorziet met in uitstel van deze wettelgke termgn.
Deze plas is recentelgk via het programma Zambia negatief in het meuws gekomen.

Op grond van het'memo granul at van 10 oktoberjongstleden van de DG WB, is de aangeboden parto granuliet getoetst/beoordeeld als grond. Door de adviseur (Schreurs
Milieuconsult) van de ontdoener, is een rapportage d d. 09 oktober 2019 aangeleverd In deze rapportage staat herhaaldelgk dat het gehalte orgamsche stof mhil is. liet bevatten van
deze stof is een van de hoofdcntena zoals gesteld in de definitie van grond in het kader van het Bbk (het moet bg toepassen voorkomen in gehaltes als van natura voorkomend in de
bodem).
Op baas hiervan hebben wij als bevoegd gezag, gemndudeerd dat gra noriet derhalve niet voldoet aan de defimtie grond. De melding wordt hierdoor als met toereikend beoordeeld.

Ant oord op vraag 1:
De speofieke reden tot afwijzing van de melding is dus gelegen in het feit dat armst wordt voldaan aan de samenstegingsvoorwaarden voor grond, door het ontbreken van orgamsche
stof in de partg. Vanwege tgdgebrek hebben wij nu een standaard afkeunng geformuleerd en telefonisch aan de aanvrager uitgelegd dat deze standaard afkeunng met betekent dat
we opnieuw eerder afgeronde discussies gaan voeren, maar we conform de wet tijdig moeten reageren willen we een melding afwgzen. (Als we niet zouden hebben gereageerd
betekent dit een toewgzing en dit zou niet rechtmatig zgn geweest.)

Uit de aangeleverde gegevens is op te maken dat het matenaal in pnnope n et als toxisch te beoordelen valt. Daar staat echter tegenover dat we geen weet hebben van mogelgke
andere relevante parameter die eventueel wel tot een toxische reactie kunnen leiden, als ook van het gedrag van dit materiaal in de tgd, bg toepassing in een diepe plas met
mogelgke beinvloeding van het grondwater. Denk hierbij aan verklitting waardoor percolaat (water dat doornat vugichaam van de plas (is) (ge)stroomd) beweegt doordat het niet
meer verticaal door het vugichaam gaat, maar mogelijk afbuigt richting grondwaterpakketten.

Antwoord op vraag 2:
Als oplossingsnchting zouden wil Ren voorstellen om het dossier te laten toetsen door een externe orgamsatie als R)VM, TNO en/of Deltares op b.. het gedrag op oppervlakte ster
in de tijd of varklitting, zoals al eerder gememoreerd.
Verder willen we verzoeken dat armst spoed een wijziging van het Bbk in gang gezet wordt voor wat betreR de toelichting op de definities grond en bouwstof. Hier wordt vanuit ON,
ZN en de expertpool Bodem al lange~re ti d op aangedrongen.

art 11
Wanneer het matenaalfout, dat conform milieuwetgevmg momenteel gezien moet worden als afvalstof (aangez en het door de beleidswgz ging met beschou d kan worden als
bouwstof en het tevens niet voldoet aan de defin tics voor grond), toch toegepast zou worden als grond, dan bestaat het nsico dat de toepassingslocatie in plaats van een GBT
(Grootschalige bodemtoepassing) gezien gaat worden als zonde een stortplaats met alle consequenties van dien. Zo wordt dan de provinoe (RUD) bevoegd gezag i.h k.v de
Wm/Wabo.
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