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E-mailberichten van Vraag Eerstelijns '/O27Vraag'/o27
Rijkswaterstaat - Gemaakt door t(/)ar((vn van Vliet op 21 april 2020

Dit rapport bevat 2 e-mailbenchten.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

Afzender
tn/armst~ie untwJv@rws.nl

Bericht Geachte heer ~encers

Geadresseerden Onderwerp Prioriteit

lnfo@numags.eu Antwoord op uw vraag met ¹ 18 04 Normaal
0212

Verzenddatum
12 april 2018 11:57

Vorige week hebben wij u antwoord gegeven op een vraag over granuliet. Bij dit antwoord hebben we een antwoord meegezonden dst wij eerder
via onze helpdesk hebben gegeven.

Helaas blijkt dit antwoord op twee punten niet correct te zijn, waarvoor onze excuses:
1 In ons antwoord ziln wil uitgegaan van een advies van de toenmshge werkgroep Grond en Bagger uit 2009, die aangaven dat het matediaal als

zijnde grond beschouwd kan worden. De laatste tijd bestaan hier ook andere inzichten over.
2 In ons antwoord verwijzen we naar de BRL 9321, waaronder granuhet geleverd kan worden De BRL 9321 stelt echter dat steenslag
geproduceerd uit gesteente met onder de BRL valt Daarmee kan dit matenaal dus niet onder de scope van de BRL 9321 vallen en kan dit

productcertificaat formeel niet als bewilsmiddel gebruikt worden Wil ziln bekend met een concept BRL 9344 die is opgesteld voor de fractie &500

pm vnikomend bij de bewerking van primaire steenachtige mstenalen Deze meuwe BRL is in de zomer van 2017 afgekeurd door het ministene

van 18W voor opname in de Regeling bodemkwsliteit.

Niettemin

Het ministerie van l&W staat ovengens open voor een gesprek met de producent / leverancier om te bespreken op welke wilze dit matenaal
mogehlk onder een erkende kwaliteitsverklsnng kan worden gebracht. Ovengens ziln er voor de leversnwer / toepasser van het materiaal andere
mogelijkheden om het materiaal onder milieuhygienische verklaringen te brengen, bijvoorbeeld onder een partijkeuring of fabrikant eigen
verklsnng.

Met vnendelilke groet,
Rilkswaterstaat
Helpdesk Bodem+

(188 - 79 77 \~en k1es dsarns~otie2)
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/

www.bodemplus.nl

Afzender; IhfornTstiaountwvliarws nl

Geadresseerden: th(5/enumsga.eu
Verzenddatum: 4 apnl 2018 15:32

Onderwerp: Antwoord op uw vraag met ¹ 18 04 0212

Geachte Peer Se~ners1

Op D4-D4-2018 13 44 heeft u een vraag aan ons gesteld.

De vraag die u ons stelde was
Lange tild heeft er een publicatie op de website gestaan van Senternovem / Agentschap nl over een uitspraak van het product granuliet. De

uitspraak is dat granuliet aangemerkt wordt als bodem / grond

Grsnuliet is een product wat vnlkomt bil het be- en verwerken vsn Bestone locatie Graniet Import te Amsterdam. Het is een kleiachtig matenaal.

Deze uitspraak kan ik niet vinden op internet. Mijn vraag is om deze te doen toekomen.

In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie:

Vermoedehlk doelt u op het overzicht van uitvoenngsvraagstukken rond het Besluit bodemkwahteit: https://www bodemplus.nl/onderwerpen/wet-
regelgevmg/bbk/publicaties/overzicht-omissies/ (alleen vraagstuk 328 gaat over granuliet).

Verder hebben wij bil eerdere vragen over granuliet san onze helpdesk het volgende antwoord gegeven:
Granietzand (ook aangeduidt als granuliet) betreft fijn zand (fractie & 2 mm) afkomstig van granietmijnen in onder andere Engeland en Noorwegen.

Granietzand kan ook voorkomen als restproduct bil de winning of bewerking van graniet. Granietzand bestaat overwegend uit het mmeraal kwarts

Het matenasl heeft een samenstelling in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van natura wordt ssngetroffen en voldoet

daarmee aan de definitie van grond, mits het materiaal niet meer dan 20 gewichtsprocenten bevat in de fractie & 2 mm

Garnuliet wordt gecertificeerd onder de BRL 9321. Dit is een product certificaat I/ltgsngspunt hierbij is dat het granuliet afkomstig is vsn een
industriela winning, waarbij het materiaal wordt gewonnen of vrijkomt in een beheerst proces. Het betreft niet materiaal dat vrijkomt bij werken van
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Afzender Geadresseerden Onderwerp Prioriteit
l

Verzenddatum

sanering of onderhoud van (water) bodem. Industriezand ( granuliet) heeft een natuurlijke herkomst en komt uit een ongeroerde bodem. Op basis
van het geologisch dossier kan een uitspraak worden gedaan over de kwabtiet van het materiaal dat

inffforrriatrsountwvtlarws.nl ~nlenumaga.eu Antwoord op uw vraag met ¹ 18 04 Normaal 4 apnl 2018 15'32
0212

Bericht Geachte geer ~engers

Op 04-04-2018 13 44 heeft u een vraag aan ons gesteld.

De vraag die u ons stelde was:
Lange ti/d heeft er een publicatie op de website gestaan van Senternovem / Agentschap nl over een uitspraak van het product granuliet. De

uitspraak is dst grsnuliet aangemerkt wordt als bodem / grond.

Granuliet is een product wat vri/komt bij het be- en verwerken van Bestone locatie Gramst Import te Amsterdam Het is een kleiachtig matenaal.
Deze uitspraak kan ik met vinden op internet Mijn vraag is om deze te doen toekomen.

In antwoord op uw vraag geven wil de volgende informatie:

Vermoedelijk doelt u op het overzicht van uitvoeringsvraagstukken rond het Besluit bodemkwaliteit: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-
regelgeving/bbk/publicaties/overzicht-omissies/ (alleen vraagstuk 328 gaat over granuliet).

Verder hebben wil bil eerdere vragen over granuliet aan onze helpdesk het volgende antwoord gegeven:
Granietzand (ook asngeduidt als granuliet) betreft fi/n zand (fractie & 2 mm) afkomstig van granietmi/nen in onder andere Engeland en Noorwegen.

Granietzsnd kan ook voorkomen sls restproduct bij de winning of bewerking van graniet. Granietzand bestaat overwegend uit het mineraal kwarts.
Het matenaal heeft een samenstelling in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van natura wordt aangetroffen en voldoet

daarmee aan de definitie van grond, mits het materiaal niet meer dan 20 gewichtsprocenten bevat in de fractie & 2 mm.

Garnuliet wordt gecertificeerd onder de BRL 9321. Dit is een product certificaat Uitgangspunt hierbii is dat het granuliet afkomstig is van een
industnele winning, waarbij het materiaal wordt gewonnen of vnjkomt in een beheerst proces. Het betreft niet matediaal dat vn/komt bil werken van

sanenng of onderhoud van (water) bodem. Industnezand ( granuhet) heeft een natuurli/ke herkomst en komt uit een ongeroerde bodem. Op basis
van het geologisch dossier kan een uitspraak worden gedaan over de kwahtiet van het mstenaal dat wordt gewonnen De BRL is met van

toepassing op materiaal dat een andere bewerking heeft ondergaan dan scheiden,wassen of breken.

Uitgangspunt voor het onderzoek van de samenstelling (het analysepakket) verwi/st de BRL naar standaard pakket zoals dat in gezammeli/ke
uitgave van SIKB, NEN en Bodems is weergegeven. Op de website van SIKB kunt u dit nazoeken. Bsrium is in de meeste gevallen opgenomen in

dit stoffenpakket
Echter in de voetnoot 17 onder tabel 2 van Bi/lage B van de Regeling bodemkwaliteit staat over barium het volgende De normen voor barium zi/n

ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewsarde voor barium lager was dan het gehalte dat van natura in de bodem voorkomt. Indien er sprake is

van verhoogde banumgehalten ten opzichte vsn de natuurh/ke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd

gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium vsn 825 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewsarde is op
dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen Barium wordt daarom standaard niet meer in het
stoffenpakket opgenomen tenzii er sprake is van een antropogene bron Of er sprake is van een antropogene bron is voor granuliet een lastige
vraag Waarschi/nli/k komt de hoge concentratie banum van natura voor in het granietzand/granuliet.
Waar ook rekening mee gehouden moet worden is de zorgphcht. Belsngn/k hierbii is: wat is het uitlooggedrag vsn het granietzand dat toegepast
gaat worden, onder welke situatie gaat het toegepast worden (kan er eventueel uitloging plaatsvinden) en wat is de schtergrondkwsliteit van

banum op de toepassingslocatie (als banum zou kunnen uitlogen, maar ter plaatse van de toepassingslocatie is sprake van een verhoogde
schtergrondconcentratie san barium, in welke mate is die uitloging dan van belang).
II e~ns offe merken ws noo oo dat~ii afwerken in en met oraniefzarid rEEenrni(gehouden m~os wor en met ffetii
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