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Het is nu wachten op de schemabeheerder. Hg komt met een voorstel of hg het matenaal als bouwstof of als grond wil aanmerken. Het is een van de twee en met zoals dat nu in de BRL staat
Grond (en)/of een bouwstof. Dit is stnidig met het Bbk.

Een fijn deg,

+31 (0)~
Pr'e kooka nh tmllle -is punt n van dez ali echt odlg

Van: DGRW @minienm.nt)
Verzonden: maandag 7 mei 2019 15:32
Aani (WVL)
Onderwerp: PW: besprelong granuliet

Hoi~,
Hebben wg dit al doorgesproken & zou maar zo kunnen, maar ik weet het n et meer.

Met vn ende lijke groet,
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Vani (WVL) [

Verzonden : woe nsd ag 11 a p nl 2018 13 03

Aan: (WVL) Ewrws.nt
rws nl&

CC: (WVL)
Onderwerp; bespreking granuhet
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Hoi collega',

Eerder vanmiddag hebben e een geslaagde conference cag gehouden over gran let met deelname van

Dit naar aanleiding van a) een gestelde helpdeskvraag over granuliet; b) een discussie over het toestaan van de toepassing van granuliet in een diepe plas waarvoor RWS ON bevoegd gezag is;
c). een discussie uit de zomer van 2017 over het opnemen van een meuwe BRL 9344 voor de fijne fractie van steenslag bg winning van gesteente

Hieronder kort de uitkomsten van het gesprek:
1. Valt het matenaal onder de defimtie van grond of onder de definitie van bouwstoP

Er zgn hierover verschillende interpretaties.

2. Het matenaa l wordt nu door 4en leve renner aangeboden onder erkende kwaliteitsverkla nng volgens de BRL 9321. De BRL 9321 is echter bedoeld voor pnmaire winmng van zand en gnnd en
daardoor lijkt dit mate naai met onder het toe passine soebied te vallen. Ook stelt de BRL 9321 dat steenslag dat g e pro dumerd uit gesteente niet onder de BRL valt.

Ind en de branche met een aangepaste BRL komt waann we een keuze is gemaakt, bestaat de mogelgkheid dat zg hiervoor in overleg gaan met het mimstene of RWS Bodem+.
Ovengens zgn er voorde leverancier/ toepaser van het matenaal andere mogelgkheden om het matenaal onder milieuhygiemsche verklaringen te brengen, bgvoorbeeld ondereen
partilkeuring of fabnkant eigen verklaring

Afsp ra ka n :

stuurt een aanpassing op het eerdere helpdeska t oord
informeert RWS ON

bespreekt het bovenstaande met~
Herkennen jullie deze samenvatting& Zo nee, vul aub aan

Groet

Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 10 apnl 2018 20:27
Aani (WVL);
CC: (WVL) ;

Onderwerpt scherpkdjgen granuliet

(WVL);
(WVL)

(WVL),'WVL)

Beste

Er lopen diverse emails en vragen door elkaar . Ook de achtergrond is een enorm zoekwerk. Ik heb met~ gebeld en even afgestemd om zaken helder te krggen en te splitsen

Het ovedeg gaat morgen (als dit telefomsch lukt, ik kan de conference cag link ook met vinden ) over .

ts granuliet (restproduct natuursteenafslag van gramet/granul etwinn ng) grond & Wat s er besloten in IT. »&

Certificaat en erkenmng BRL :

Volgens info van W is de BRL 9344 ( & 500 um alkomsitg van steenslag )met opgenomen in Rbk.om welke redenen &

Volgens de info van SGS is omdat de BRL 9344 met doorging dit materiaal nu onder de BRL 9321 geschaard door SGS.
De teveranaer van dit restproduct is ook de enige die deze erkenmng heefi onder de BRL 9321 voor dit

matenaat,granuliet

Waar past dit dan wel onder, elke erkenmng»

Vervolg is :

1. De invulling artikel 5 en 7 op het certifcaat zelf en ook richting toepassing in diepe plassen laten we morgen nog achterwege . Dit is deels aan BG, maar ook certificaat en erkenning levenng
van dit product moet helder worden, inclusief invulling zorgplicht en artikel 5 .dit is ook nagelaten bij de levenng

2. Herstel,eventueel helpdeskvraag laten we morgen ook even achterwege, want is ook afhankelgk van bovenstaande punten




