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Verzonden:
Aan:
Onderwerp;

(WVL)

donderdag I november20181123
(CD)

FW: Aanw )zing BRL 9344 '?

Een fijne dag,

+31 (0)6~
(sv@g Denk ook *n het milie - is o mt an d* e si echt od gr

Van: (WVL)
Verzonden: dinsdag 10 apnl 2018 Il:16
Aani (WVL)
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 r

Hoi~,
Deze discussie kgt meer bij ~dan mg .. Ik ben hierover onvoldoende bekend.

Een fijne dag,

(WVL
(WVL) ; (WVL)

+31 (0)~
QQg Denk ook aan het milieu - is O inte van deze ail echt nodig&

Van: (WVL)
Verzonden: maandag 9 apnl 2016 16:30
Aani (WVL ;
CC: (WVL);
Onderwerp: FW: Aanwijzing BRL 9344 r

(WVL)

Hoi

Zie hieronder. Ik was met op de hoogte va deze recente discussie vanmtde BRL9324.
Is er inmiddels al meer duidelgkheid?

Vonge week is opmeu een vraag gesteld die we beantwoord hebben met dit standaard antwoord. Nu blfikt er echter discussie te zgn omdat de partfi wordt toegepast in een diepe plas en
waarvoor RWS ON bevoegd gezag is

Graag spoedig jullie reactie, zodat we ons eerdere antwoord eventueel kunnen herzien.

Groet

Van: (WVL)
Verzonden; maandag 9 april 2016 16;19
Aani (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: Aanwijzing BRL 9344 r

Dank le wel.
Ik begrgp dat er dus nog steeds onduidelilkhe d is over de defimtie.
Het kan zowel grond als een bouwstof zilnr

Groet~
Van: (WVL)
Verzonden: maandag 9 april 2016 I'hl(
Aani (WVL)
Onderwerp: FW; Aanwijzing BRL 9344?

Hoi~,
ik weet met of Ie er wat aan hebt, maar ihkv aanpassing Rbk vong jaar liepen wij bg de BRL 9344 tegen de discussie aan of de definitie van g ra nuliet een bouwstof of grond is.. In de BRL was'of'pgenomenwat eo ieso met kan, vandaar dat e de BRL met kunnen opnemen. Het bednlf is bezig met aanpassen ervan.. zil inhoudelgk beter op de hoogte.

Groeteh,

Van: DGRW I

14
@mlnlenm, nl)

(WVL)
CO DGRW;
Onderwerpt FW; Aanwijzing BRL 9344?

Beste Collega',

Zie de onderstaande reactie van~ Volgens mii moet er, gezien de reactie, nog eens goed naar de BRL worden gekeken. Dit gezien de eerdere reactie van Sente move m, en afkeuring daarna
door de toetsingscommissie Bb k en de BRL di e nu voorhgt~ geeft aan dat de defmiti e kwestie nog niet is opgelost Zouden jullie nog eens goed naar de BRL 9344 kunnen kijken en de eerdere



Vent j
Verzonden: dinsdag 13juni 201715:37
Aan: DGRW~rb
CC Obouwkwaliteit nl ;
Onderwerp: RE: Aanwijzing BAL 9344 '?

ysgs.torn)

Os scom ; @ remet-im ortnl&

Geachte~
Zoals op uw micemail ingesproken heeft het dossier BRL 9344 reeds een lange histone, die ik pemoonlijk niet helemaal ken. Een wreenmudigde weergaw mlgt hieronder.

Indenild is BRL 9321 aangepast t.b.v. granuliet, nadat er wn Sentemowm een uitspraak is gekomen dat dit materiaal inderdaad onder de definitie mn grond mlt.

Echter, die aanpassing is gestrand bij de toetsingscommissie Bbk, omdat die stelde dat als gemlg mn het wijzigingsblad implimet de definitie wn bouwstof zou worden aangepast. De argumentenng 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 mldoet aan de emissie-eisen, kunnen worden wrmalen om te
worden gelewrd als grond. De implicaties zouden moeten worden onderzocht met een milieuegectentoets, etc. etc.. Teams geldt dat de meest gebruikte toepassing mn het materiaal een niet terugneembare betreft.

Na heel wel discussie is er wnclgens umr gekozen een BRL op te stellen die aan beide cntena tegemoet komt, waarbij owrigens de definitiekwestie niet in opgelost, zoals u aangeeft.

De BRL heelt inmiddels afie relemnte gremia gepasseerd. Ik wrtrouw op uw begrip in dezen en hoop dat de BRL ter notificatie kan worden aangeboden

Voor nadere informatie wil ik u wagen contact op te nemen met onze Hij is in wrband met afspraken echter pas komende donderdag bereikbaar.

Met vr ende ll)ka groet,

Industrial

ns ti

T M +31 (o~i M +31~
Frons @botmkwaliteit.nl)
Sant i Tuesdey, june 13, 2017 1: 06 PM
To:
Cc:
Subject: FW: Aanwgzing BRL 9344 '1

Beste~
Er is een probleem ontstaan rond de opname mn de BRL 9344 in de Regeling bcdemkwaliteit. Graag ie aandacht mor onderstaande mail wn~n l&M waann het probleem uiteen wordt gezet. Er wordt
wrzocht om mor het einde week te reageren; wat mij betreft mag dit -gezien de tijdsdruk- ook rechtstreeks aan~
Met uiendelijke groet,
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

T I (070)~
bciiw I I zal

dat b
Ikb pl I b Ib 0 ed - 0330-1500

«+ Please conslder the environment before prlnting thls emag.
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Van:
Verzonden; dinsdag 13 juni 2017 13;00
Aan:

DGRW'nderwerp:RE; Aanwijzing BRL 9344?

Beste ~,
De BRL 9344 Is goedgekeurd door de TBbk, tijdens de aanwardingsperiode is er geen strijdigheid geconstateerd Er is daardoor niet eerder aanleiding geweest om te twilfelen aan de mogelijkheid de BRL op te nemen
in de Regeling.

Ik zei le weeg umrleggen aan de schemebeheerder, met hel dnngende wrzcek er deze week nog antwcord op te gewn.

Met mendelfike groet,
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

al d dm d d nels I Tabk

T I forel~
0
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«+ ?lease consider the environment before prlnting this email.

Van: DGRW 1

Verzonden: dinsdag 13 juni 2017 12:39
Aani
CC:
Onderwerp: Aanwijzing ERL 9344 7

Ominienm.nl)

(WVL); (CD); (WVL),'DZ
geste~



behandeld in de Harmonisatie Commissie Bouw en de Toetsingscommissie Bbk. Wel hcht ba n jii door de ba bande hng m deze commissies beter geinformeerd.

Het probleem voor ons is nu dat op basis van de voorliggende mformatie sprake kan ziin van een striidigheid met het Bbk en een mogehike motivatie om in het kader van de herziening van de rage hng
de BRL niet aan te w jzen. Echte zover wfgen fj het liever niet laten komen. Kan jii, vanuit jouw rol, zorgen voo een nadere motivatie voor het ingenomen standpunt. Dit alles met als doel dat om te
komen toteen BRLzonderstrijdigheidmeteen wettelfIkvoorschrift.Zoujijvoorheteindvandezeweekdebenod gdeas vullende informatie kunnenaanleve en. Bij voorbaatda k.

Ik heb je nog proberen te bellen, maar je was even met bereikbaar.

Met vn ende l fiks groet,

Afdehng Bodem, Energie en Ondergrond
Min sterievanlnfrastructuurenMHeu
DO Ruimte en Water/Directie Wateren Bodem
tel. 06-~
e-malt:~rwmmlenm nl
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in&rmation in this email and any attachments is conhjentiaj and aaended solely &r the use of the indrvdual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please nota tbat any vwws or opinions preserted m

tlus email are solely those of the author and do not necessanly represent those ofthe Company F ina lly the recipient shouki check tlus email and any atlachments &r the presence ofviruses. qhe Company
accepts no liabhty for any damage caused by any virus transmitted by tbis erna& All SGS services are rendered in accordance wdh the applicabh SGS condrtions ofservice available on request and accessible
at httu//www.sgs comietyfarms-and-Coudamns.asua


